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FÖRORD.

För att läsaren icke må gå med för stora förväntningar till studiet af denna

bok, vill jag nämna, att jag under utarbetande af densamma blott alltför ofta

blifvit påmint om den gamla erfarenheten, att ju mera man sysslar med ett ämne,

desto mera sväller det ut. De gränser, man tycker sig skönja vid första öfverblicken,

förflyttas och vidgas, ju närmare man tror sig komma dem; man märker så små-

ningom, att där egentligen icke finnas några fasta gränser utom dem, som den

systematiserande tanken uppritat. Men då tid och arbetsförmåga äro synnerligen

starkt begränsade kvantiteter och en bok (om också i två delar) ännu mera, så får

författaren nöja sig med en framställning, hvilkens ofullständighet han själf bäst

känner. Den innehåller kanske dock tillräckligt mycket nytt material och forsknings-

arbete för att kunna befordra kännedomen om några af Stockholms värdefullaste

gamla byggnader samt blifva till nytta för framtida forskare, som vilja fortsätta be-

arbetningen af hufvudstadens byggnadshistoria.

Då det konsthistoriska material, som representeras af Stockholms äldre bygg-

nader, dessutom årligen allt mer och mer decimeras, är det säkerligen icke för tidigt

att nu våga ett försök till en sammanhängande framställning af en särskildt viktig-

period inom hufvudstadens konstnärliga utvecklingshistoria. Icke så få af de byggnader,

som beskrifvas och afbildas i föreliggande arbete, skola inom en snar framtid räknas

till det Stockholm, som gått. Det torde då vara dubbelt värdefullt — om ock en

klen tröst — att icke sakna deras historia i ord och bild. Kanske kan äfven denna

framställning i vissa fall öka respekten för och kärleken till det konstnärligt värde-

fullaste, som ännu finnes kvar af Stockholms äldre arkitektur och i så måtto bidraga

att skydda en del af hufvudstadens ovärderliga historiska skatter! I hvarje fall torde

ett sådant skyddsarbete framför allt förutsätta kunskaper. Ty, såsom Leonardo säger,

»om du icke äger kunskap om föremålen, kan du älska dem endast föga eller alls icke »

.

Flere af de här behandlade byggnadernas historia kunde lätt erbjuda stoff till

mer än en volym för den, som gåfve sig möda att följa dem genom alla växlande

öden fram till våra dagar. Dokument, ritningar och andra arkivalier rörande deras

successiva förvandlingar, deras ägare och o. dyl. flöda vanligen allt rikligare ju när-

mare vi nå vår egen tid. Fullständigheten blir egentligen blott en fråga om arbets-



kraft, tid och utrymme. Denna har för mig icke stått såsom något eftersträfvansvärdt

mål. Jag har inskränkt min framställning till redogörelser för byggnadernas tidigare

historiska öden och hufvudsakligen dröjt vid de omständigheter, som påverkat bygg-

nadernas arkitektoniska form— det var framför allt den arkitekturhistoriska gruppe-

ringen och belysningen af det hittills föga bearbetade materialet, som lockat mig

till föreliggande försök. Den inledande öfversikt, som föregår de egentliga special-

undersökningarna, är sålunda också tillkommen för att komplettera framställningen

af de allmänna stilströmningarna inom stockholmsarkitekturen på 1600-talet, men

afser alls icke att lämna några utförliga beskrifningar af resp. byggnaders skiftande

öden. De arkivaliska undersökningarna hafva här endast tjänat till fastställande af

den tidigaste byggnadskronologien, hvilken hittills varit synnerligen sväfvande.

Det hade varit förf. omöjligt att behärska det omfattande arkivaliska material,

som ligger till grund för den följande framställningen, om han icke fått mottaga fiere

värdefulla anvisningar af erfarnare arkivforskare. Det är sålunda för honom en kär

plikt att här uttrycka sin tacksamhet särskildt till följande personer: Riksbankens

arkivarie herr W. Oldenburg, andre arkivarien i Riksarkivet L. M. Bååth, arkivarien

i Stadsingeniörskontoret O. Ljungström, bibliotekarien grefve C. M. Stenbock samt

amanuensen vid Rådhusarkivet Nils Östman. Dessutom känner sig förf. stå i stor tack-

samhetsskuld till dr. K. O. Setréus för hans anvisning rörande vissa Wrangelska bref

samt till öfverstekammarherren grefve M. P. Brahe för hans vänlighet att utlåna några

teckningar från Skokloster och till friherre Carl Carlsson Bonde för utlåning af en

del handskrifter från Eriksbergs arkiv.

Slutligen bör tilläggas, att fotografierna af byggnader såväl i Sverige som i

utlandet med få undantag utförts af förf. själf med en handkamera, som icke alltid

fyllt de högsta fordringar på arkitekturbilder. Men då inga andra afbildningar stått

att uppdrifva, måste dessa, så godt de kunna, tjäna sitt ändamål att bilda ett stöd till

texten och en anledning för läsaren att stifta närmare bekantskap med själfva mo-

numenten.

Islinge-Lidingö i november 191 2.

O. S.
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INLEDANDE ÖFVERSIKT AF DEN
TIDIGARE STOCKHOLMSARKI-

TEKTUREN.

i — 122245. Sirén, Gamla Stockholmshus.





GAMLA STADSBILDER.

Söker man att bilda sig en föreställning om Stockholms utseende

under forna tider, så är man i främsta rummet hänvisad till gamla

afbildningar i gravyr och målning. Intresset för dessa gamla stads-

bilder har också under senare år starkt ökats. De värdefullaste bland

dem, såsom exempelvis oljemålningen i Storkyrkan och gravyrerna af

Dionysius Padt-Brugge och Frantz Hogenberg samt den stora vyen

efter Sigismund Vogels teckning äro välkända för alla som sökt sätta

sig in i hufvudstadens topografiska utveckling. Emellertid måste det

erkännas, att flertalet af dessa äldre stadsvyer äro tämligen summariska,

byggnadernas inbördes proportioner äro särskildt i de tidigaste bilderna

synnerligen godtyckliga, åtskilligt är uteslutet eller omplaceradt, allt-

efter mästarens speciella intressen och syften. Hvad som erbjudes oss

är i allmänhet icke några fullt exakta topografiska afbildningar af sta-

den, dess gator och hus, utan mer eller mindre fritt behandlade konst-

närliga utsikter. De kunna visserligen fängsla specialkännaren genom

sina detaljer, men hos det stora flertalet stockholmare torde dessa vyer

snarast väcka tankar på stadens oförlikneligt sköna läge, dess intima

samhörighet med naturen, dess infattning af breda vattendrag och starkt

kuperade »malmar» — i forna tider. Huru fritt behandlade än många af

de tidigaste bilderna äro, så bekräfta de dock alla, att Stockholms

skönhet förr ännu mera än i våra dagar var en gåfva af naturen,

någonting som berodde på landets och vattnets inbördes förhållande

och det naturliga sätt, hvarpå de till en början föga betydande bygg-

naderna växte fram ur omgifningarna.

Fullt träffande framhålles sålunda äfven i den beskrifning, som
åtföljde Sigismund Vogels stora utsikt öfver Stockholm, författad i
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slutet af 1640-talet och utgifven 1 65 1

,

1 stadens »situation» såsom

» hufvudstycket och thet aldra förnämbste. Ty ändoch andre städer

kunne vare mächtighe, store och vidtberömde, och i många måtto väl

belägne, skal man doch sällan finna, at the med säkre, trygge hamp-

nar äre begåfvade eller och at the för grund, strömar, åers uthfall,

trängsl och andre hinder icke kunna komma med skipp till lastagien,

uthan ofta med båtar och pråmar vahrurna up och uth föra måste,

hvilket men och hinder thenne staden intet besvärar; ty medh största

spaniefarer och örligh skipp kan man östan til läggia icke allenast

til Skipzbron, uthan och hela redden vidh Slåtzbackan och til Söder-

malm vid Ryssgården. Sammaledes kan man och medh skutor och

boyorter läggia genom then nybygde slysan up i Mälaren och ther med
godh lägenhet uth vidh Södermalm västan til om staden, Ridderholmen,

Västermalmen och Munckelägret och nästan på hvad ort, man sielfver

vil anlända, hvilcket uthi handel och trafique ingen ringa förmon är.»

Den karaktäristiska beskrifningen af Stockholms läge, som för-

fattaren inledningsvis äfven jämfört med Venedigs, illustreras på ett

synnerligen vackert och öfvertygande sätt af hans stora vy öfver staden

från sydväst. Där ser man Mälardrottningen utbreda sig i hela sin

prakt på stranden af den vida insjöviken, som upplifvas af talrika

seglare. Man kommer att tänka på en klar sommardag, då solen blänker i

de kopparklädda spirorna och de höga, hvita skorstenarna lysa öfver de

röda tegeltaken. Det är en intagande och ljus stad— benådad af naturen

icke blott genom lägets skönhet, utan äfven genom platsens strategiska

och handelspolitiska betydelse.

Ännu tydligare blir detta intryck af stadens samhörighet med de

naturliga omgifningarna, dess utveckling genom handel och sjöfart, om
vi betrakta någon vy af Skeppsbrosidan. Vi kunna gå så långt fram

i tiden som till Wolfgang Hartmans gravyr af år 1650, eller ända till Dahl-

bergs stora vy af Stockholm, sedt från Kastellholmen, graverad af Swidde

1 693, och dock fortfarande finna den genuina hamnstadskaraktären öfver-

vägande, åtminstone vid själfva Stadsholmens strandpartier. Bilden är sä-

kerligen en af de mest fängslande och omväxlingsrika stadsvyer, som öfver

1 Redigerad och aftryckt i S. Eriks årsbok 191 1 af Nils Östman, som i samma årsbok

äfven meddelar en intressant »Förteckning på Stockholmsbilder» från 1500-talet.
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3. Vy af en del af Lybecks hamn och skeppsbro i 910.

4. Vy af Stockholms skeppsbro enligt gravyr af W. Swidde 1693.





hufvud existera. — Skyddad af de kuperade malmarna i norr och söder,

förbunden med dem endast genom smala broar, ligger den egentliga staden

afskild och fri, lik en stor, tätt sammanpackad skeppsflotta, ur hvilken

några kraftiga masttorn skjuta upp. De smala husfasaderna tränga sig

ända ned till den oskodda Skeppsbrostranden. De sträcka på sig för att nå

öfver hvarandra i de smala gränderna, där ljuset är så sparsamt. Somliga

af dem lysa i matt rödbrun tegelfärg, men de flesta äro öfverdragna med

gul eller rostbrun puts. De antaga på afstånd i kvällsbelysningen en ton

af nötta segel, som vackert sammansmälter med färgerna af den stilla

vaggande skeppsflottiljen på redden där utanför.

Hela denna stadsbild är som kondenserad ur själfva skeppsfarten.

Husens arkitektur har bibehållit något af samma rytm och resning, som

vi finna i skeppens tackling. De kunde knappast ha en mera organisk

karaktär och stå i bättre förhållande till omgifningarna. Öfvergången

från de höga, skarpryggiga byggnaderna till de med täta rår och tackel

försedda tremastarna på redden kunde knappast vara naturligare.

På Södermalm se vi husen klättra uppför backarna och klänga

sig fast på bergsafsatserna. Vi kunna iakttaga de raka uppfartsvägarna,

men föröfrigt synes indelningen vara rätt fri. Byggnaderna äro icke

så höga och smala som nere i staden. Man behöfver tydligen icke

klämma ihop sig såsom vid Skeppsbron; tomtutrymmet är mindre

dyrbart här, man har ställvis t. o. m. plats för trädgårdar kring husen.

De stora, magasinartade stenhusen ligga längst nere vid stranden i

skydd af de stigande åsarna. De bilda samlande slutpunkter för hela

denna massa af små byggnader, som i ständigt aftagande skala klättra

uppför bergen utan att i ringaste mån försvaga terrängens säregna

karaktär. På de högsta punkterna finna vi slutligen väderkvarnarna:

dessa lefvande torn, som med sina svängande solkors ge lyftning och

lif åt landskapsvyen. Kunde vi se något mera af de södra bergen,

skulle vi äfven finna den obligatoriska galgen.

På Norrmalm råder en något stelare ordning. Terrängen är icke

så pittoresk som på södra sidan, byggnaderna äro delvis större och

förnämare. Man lägger märke till flera palats nere vid stranden samt

på Blasieholmen. För öfrigt synes stadsdelen tills vidare, utom kring

S. Jacob och S. Clara, tämligen glest bebyggd. Husen stå isolerade
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längre bort på malmen, där finnes plats för de villaartade »malmgår-

darna», omgifna af lummiga trädgårdar, hvilka sedan medlet af 1600-

talet började blifva på modet bland stadens förmögnare borgare.

Hvart man än vänder blicken i denna omväxlande, väl grupperade

stad, som Swidde afbildat med så säker konstnärlig känsla för själfva linje-

rytmen och helhetseffekten, finner man ständigt ånyo, att dess skönhet

framför allt beror på de två karaktäristiska landskapselementen, höjderna

och vattnen — deras inbördes växelförhållande. De äro bestämmande

för husens framträdande och placering, de ingå såsom de sammanhållande

elementen i stadsvyen, de bilda underlaget för Mälardrottningens tjus-

kraft. Ingen hade då ännu kommit på den underliga tanken att elimi-

nera bort dem och sätta platta, upplinjerade byggnadskvarter i stället.

Den karaktäristiska skönheten hos denna stadsbild framstår så

mycket tydligare, om man jämför den med någon motsvarande vy af

Stockholm i våra dagar. Man finner då lätt, huru vattnet trängts ihop,

landet pressats ut och den ursprungliga linjerytmiken nästan försvunnit

under tyngden af oproportionerliga stenkolosser. Helhetsbilden har

totalt förändrats, icke blott genom husens ombyggnad utan äfven, dess

värre, genom upprepade utfyllningar af vattendragen och nivelleringar

af höjderna. Under de tvåhundra år, som förflutit sedan Swidde ut-

förde sina Stockholmsvyer, har stadens gamla hanseatiska karaktär

gradvis alltmera utplånats, delvis i följd af arkitektoniska sträfvanden,

för hvilka längre fram något närmare skall redogöras. Dock måste

vi här inskränka oss till omnämnande af några af de tidigaste arkitek-

toniska förändringarna af det medeltida Stockholm; hvad som senare,

under 1700- och 1800-talen, ombyggts och förändrats kan i detta sam-

manhang icke beröras. Det är dock dessa senare tidsperioder, som inne-

fatta stadens egentliga arkitektoniska syndaregister.

Numera återstår ju icke mycket af de gamla gafvelhusen nere

vid Skeppsbron. Ombyggnaderna började redan på 1600-talet och ha

sedan fortgått efter olika tiders smak och behof. Inne i staden kan man

visserligen, exempelvis vid Köpmanna-, Skärgårds- och Skomakare-

gatorna, återfinna ett och annat gafvelhus af medeltida typ, men vanligen

äro de försedda med senare fönster, portaler och dylikt, och deras mest

karaktäristiska partier, nämligen gaflarna, ha slopats eller förändrats.
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Det kräfves sålunda i våra dagar rätt ingående studier samt en viss

portion arkitektonisk kombinationsförmåga för att kunna i tanken

rekonstruera de medeltida gatupartiernas ursprungliga utseende i Stock-

holm. Det är icke vår mening att här locka någon in på denna vanskliga

uppgift, vi vilja endast framhålla, att fantasien kan finna något stöd för

sin verksamhet i antydd riktning från de tyska Östersjöhamnarna,

exempelvis Stralsund, Rostock, Wismar och Lybeck. Dessa gamla

hansestäder ha delvis en mera ålderdomlig prägel än Stockholm, i det

att mycket af det gamla fått förblifva orördt vid sidan af det nya, som

utbredt sig åt andra håll.

Sålunda finner man ännu i våra dagar i Lybeck rätt ålderdomliga

strandpartier: långa rader af höga gafvelhus, delvis från medeltiden,

delvis från senare tider, hvilka på det stora hela taget torde förete

just sådana byggnadstyper, som en gång voro förhärskande vid

Skeppsbron i Stockholm. Karaktäristiskt för dess hus är behand-

lingen af de tre nedre våningarna såsom en hög sockel, medan de

öfre sammanfattas med mycket höga, spetsiga blindbågar — hvarje

båge omfattar vanligen två fönster— den högsta i midten och två eller

tre lägre på sidorna, så att gafveln får en trappstegsformig afslutning.

Denna medeltida byggnadsform bibehålies i de tyska hansestäderna

med vissa modifikationer ända in på 1600-talet. Först då undantränges

den skarpa trappgafveln och den oputsade tegelytan af de pompöst

svängda och ornerade barockgaflarna samt de putsade fasaderna med
rikt skulpterade sandstensportaler. Några egentliga renässansformer

kan man knappast tala om i denna nordtyska borgararkitektur. Go-

tiken fortlefver här ända tills barocken framträder fullt utbildad, ja,

ännu längre, ty den konstruktiva stommen i dessa höga, smala hus

förblir alltid mer eller mindre gotisk, äfven då den yttre dekorationen

visar barock- eller rokokomotiv.

Så länge Stockholm framför allt var en sjö- och stapelstad liksom

de tyska hansestäderna och till icke ringa del ekonomiskt behärskad

af tyska handelshus, gestaltade sig naturligtvis utvecklingen här, äfven

på arkitekturens område, enligt samma linjer som i de södra Östersjö-

städerna. De som byggde och bodde vid Stockholms Skeppsbro voro

till ej ringa del inflyttade tyskar. K. Hildebrand framhåller i sin öfver-
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sikt af Stockholms historia (Stockholm, Sveriges hufvudstad, I), att

tyskarna vid början af 1400-talet »icke blott voro en anmärkningsvärd

del af stadens invånare, utan ofta ett härskande flertal». Äfven om
situationen icke var fullt så kritisk, som nämnde författare antyder, så var

dock nära hälften af hufvudstadens magistratledamöter periodvis af tysk

börd. Och äfven bland svenskarna, särskildt inom köpmansklassen, hade

väl ett flertal erhållit sin utbildning utomlands, vid de stora handelskon-

toren i Lybeck, Rostock eller Danzig. Ingenting var naturligare, än att

denna tyska borgarklass med sina kommersiella vanor och behof äfven im-

porterade sådana byggnadsformer, som den lärt sig uppskatta på de orter,

där den öfverhufvud sökte sina politiska och sociala mönster. Men dessa

inflytelser försvagades i den mån som det svenska riket konsolidera-

des, styrelsen centraliserades och Stockholm fick ökad betydelse såsom

hufvudstad i en växande politisk makt. Dessutom voro ju Hansans

glanstider längesedan förbi, då den nya tiden inbröt öfver Sverige. Den

europeiska handeln hade då sökt sig västligare vägar. Bland de mak-

ter, som därvid fått ökad betydelse, stod Holland i främsta rummet.

Sveriges förbindelser med Holland utvecklades också alltmera un-

der 1600-talets förra hälft. Särskildt på det ekonomiska området

bildade den förmögna republiken ett viktigt stöd för den nya krigar-

staten. Härmed följde naturligtvis äfven konstnärliga inflytelser, hvilka

kunde så mycket lättare slå rot, som de kulturella förhållandena i

Sverige och Holland företedde åtskilliga naturliga beröringspunkter. Men
det är att märka, att vid sidan af de nya holländska inflytelserna på

arkitekturens område fortlefde under hela 1500-talet och ännu fram på

1 600-talet gamla hanseatiska byggnadstraditioner. Det var till en bör-

jan endast i fråga om större och förnämare borgarhus som de nya

holländska mönstren följdes på ett fullt troget och konstnärligt sätt.
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STOCKHOLMSARKITEKTUREN UNDER
HOLLÄNDSKT INFLYTANDE.

i. DEN HOLLÄNDSKA RENÄSSANSEN.

Den byggnadsstil, som vanligen går under benämningen »holländsk

renässans», framträdde i sitt hemland såsom ett uttryck för den nyväckta

nationella själfkänslan och lefnadsglädjen hos den segerrika republikens

borgare. Den är kraftfull, borgerligt robust och rikt utpyntad och

uppbäres icke af någon förnäm proportionskänsla. Med fullt skäl har

det anmärkts, att den är färgad af en liknande frisk och liffull stämning

som en Frans Hals' porträttkonst, men det är att märka, att arkitek-

turen härvid häfdade sin ledarroll med ungefär tre decenniers försprång

framom måleriet.

Redan vid slutet af 1 500-talet byggdes i Haarlem och Leiden såväl

offentliga som privata hus i denna färgrika, dekorativa tegel- och sand-

stensarkitektur och, karaktäristiskt nog, var det just stadsbyggmästaren i

Haarlem, Lieven de Key (1560— 1627), som först utbildade den »hol-

ländska renässansen» till full klarhet. Bland hans talrika arbeten må
endast erinras om fasaden till det gamla stadshuset i Leiden, det s. k.

Rynlandshuset i samma stad samt Oudemannenhuset och slaktarhallen i

Haarlem, alltsammans skapelser, som tack vare sin ytterst dekorativa

materialblandning och den rika utsirningen af de höga gaflarna och vinds-

kuporna förvärfvat stor popularitet.

Jämte de Key bör amsterdamer byggmästaren och skulptören

Hendrik de Keyzer framhållas såsom utbildare af den nya holländska arki-

tekturen. Han är kanske den, som gaf den nya stilen dess finaste konst-

närliga fulländning. Dessutom har han sin särskilda betydelse såsom det

holländska borgarhusets skapare par préférence. Han byggde nämligen

utom flera kyrkor i Amsterdam samt offentliga byggnader, såsom exem-

pelvis det Ostindiska kompaniets hus i Amsterdam, stadsvågen och

slaktarhallen i Nymegen, rådhuset i Delft m. fl., en hel rad såväl

enklare som förnämare boningshus vid Amsterdams grachter. Knap-

2 — 222245, Sirén, Gamla Stockholffishus

.
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past något af dessa torde numera återstå i oförändradt skick, men
ännu finner man dock vid Heerengracht och Keyzersgracht en och

annan byggnad af denna typ. De äro, som nämndt, uppförda af tegel,

vanligen af rätt dunkel ton. De fem å sex våningar höga fasaderna

afslutas med gaflar, hvilkas olika våningar äro afskilda med gesimser

och på sidorna omfattade med pilastrar; sålunda kan man här ofta

stöta på flera antika pilasterordningar öfver hvarandra. Trappstegen

mellan gafvelns olika våningar utfyllas med tunga volutor eller brosk-

ornament; bågformigt böjda band, som stundom antaga spiralform i

ändarna, förbinda de successiva våningarna. På de yttersta trapphörnen

stå vanligen obelisker eller kulor på höga fötter och likaså på själfva

gafvelspetsen, såvida denna är afslutad i spetsform och icke krönt med
ett kolonnettgalleri, hvilket de Keyzer gärna använder i sina senare bygg-

nader, där gaflarna blifva allt bredare och inflytandet från antika bygg-

nadsformer allt tydligare. Alla dessa dekorativa partier äro, som sagdt,

utförda i sandsten. På murarna möter man sandstenen i våningslisterna,

som dock ofta, i synnerhet på mindre byggnader, äro bortlämnade, samt

i fönsteromfatthingarna. Dessa bestå vanligen af mycket glest ställda

kvaderstenar, som stödja de höga fönstrens långsidor samt upptill bilda

aflastningsbågar. Blindarkaden öfver fönstret fylles stundom med sand-

stenskartuscher, och någon gång kan man äfven finna skulpterade sand-

stensstöd under fönstren. Föröfrigt har tegelmuren i allmänhet icke

någon annan prydnad eller indelning än de dekorativt behandlade an-

karjärnen. Men det bör framhållas, att denna arkitektur tack vare sin

måleriska karaktär tillåter många variationer såväl i afseende å material-

kombinationen som i de dekorativa delarnas placering och behandling.

Det är därför omöjligt att med några ord ange mera än vissa allmänt

förekommande stildrag.

De bästa exemplen på denna holländska renässans i Sverige finna

vi icke i Stockholm utan på landsbygden, framför allt i de trakter, som

vid början af 1600-talet tillhörde Danmark. Stilen vann nämligen snart

utbredning öfver norra Tyskland och hela Danmark, där den blomstrat

i några af sina mest typiska och fängslande verk, såsom Börsen och

Rosenborgs slott i Köpenhamn. Flera skånska kyrkor och slott (exem-

pelvis Kristianstads kyrka och Svenstorp) kunde äfven anföras såsom
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ypperliga exponenter på denna byggnadsstils konstnärliga värde och

dekorativa rikedom. I detta sammanhang få vi dock icke dröja vid de

utom-stockholmska byggnaderna.

I hufvudstaden kvarstå ännu några holländska renässanshus vid

Stortorget (nrs 18 och 20), ett par andra vid Kornhamnstorg, näm-

ligen det Funckska och det van der Lindeska (numera dock betydligt

förändrade genom tillbyggnader), vidare Lydert Langs hus: nr 70 vid

Västerlånggatan, hvilkets ankarjärn bilda initialerna LLDL och årtalet

1627,
1

samt slutligen det väl kända Petersenska huset vid Munkbron.
o

Åtskilliga andra hus i staden mellan broarna härleda sig från samma
tid och visa väl ett eller annat spår af den holländska stilen, men ha

genom senare ombyggnader förlorat de mest karaktäristiska dragen i

sin yttre arkitektoniska gestalt.

Stanna vi ett ögonblick inför det väl iståndsatta huset vid Stor-

torget 20, hvars rikt skulpterade sandstensportal bär årtalet 1650 (ehuru

byggnaden torde vara något tidigare), så finna vi, att den höga, samman-

trängda fasadformen fortfarande bibehålles, men gafvelns trappafsatser

äro utfyllda med yppiga broskornament och ytterst krönta med knoppar

och pinaklar af ljus sandsten. Fasaden är endast tre fönster bred,

slätputsad; inga våningsgördlar förekomma annat än under gafveln,

våningarna betonas endast genom rader af dekorativa ankarjärn. Kring

fönstren äro de karaktäristiska stenarna insatta, bildande stöd och aflast-

ningsbågar, men för öfrigt är all egentlig dekoration koncentrerad på

gafveln och på den pompösa portalen. Huset hör till den enklaste typen

inom denna arkitekturgrupp. Säkerligen har det haft många likar i

1600-talets Stockholm.

En betydligt rikare och förnämare anläggning var det s. k. Peter-

senska huset vid Munkbron, hvilket uppbyggdes af köpmannen, seder-

mera underståthållaren R. Lehusen under åren 1645

—

1 ^47-
2

Det

bestod ursprungligen af en sex våningar hög hufvudbyggnad samt därtill

fogade tvåvåningsflyglar, som framtill förbundos med en mur, så att en

sluten gård uppstod. Senare ha flyglarna uppdragits till samma höjd som
hufvudbyggnaden, hvarigenom denna förlorat åtskilligt af sin ursprung-

1
Jfr Wrangel, Stockholmiana, vol. IV, sid. 137.

2 Jfr Wrangel, op. cit. vol. IV, sid. 9.
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liga konstnärliga verkan. Murarna äro liksom i föregående exempel

putsade, ehuru i röd ton; förr visade de dessutom målade tegel på
putsen. Huruvida denna något egendomliga putsdekoration var den

ursprungliga, känner jag icke, men vill dock erinra om att liknande,

tegelstensmålad puts förekommer på andra samtida byggnadsverk,

exempelvis Fiholms slottsflyglar. Vanan att putsa äfven tegelfasader

synes tidigt vunnit insteg i Stockholm, kanske delvis understödd af

påbud från högre ort, bland hvilka kan erinras om konung Johans

befallning af år 1572, att husen vid de större gatorna i Stockholm

skulle hvitmenas. Fönstren hafva hög rektangelform och krönas af

de strålformigt ställda kvaderstenarna, som betona aflastningsbågarna,

men sakna all omfattning på sidorna. I de tre nedre våningarna

äro fälten under bågarna fyllda med sandstensornament, kartuscher

och trofégrupper, och mellan fönstren finna vi åter de dekorativa ankar-

järnen. Endast de öfversta våningarna äro afskilda med gesimsband.

Sockeln är af rusticerad sandsten, hörnen betonade med smala rustika-

kedjor. Portalen, som är fördubblad, visar en ovanligt rik stenskulptur.

Båda ingångarna omfattas med ett slags ofullständiga hermpilastrar,

som på starkt framspringande gesimsplattor bära små statyetter. Öfver

dessa gapa drakhufvuden, som samtidigt tjäna såsom konsoler för det

höga bjälklaget. Stora kartuscher af det karaktäristiska läderartade slaget

fylla fälten mellan bjälklagen och bågarna; klufna segmentgaflar med

höga inskriftstaflor som midtmotiv bilda afslutningen. Som en sam-

manhållande bekröning för den dubbla kompositionen reser sig en

Minervastaty i en med rika brosk- och musselornament dekorerad nisch.

Som helhet hör utan tvifvel denna dubbelportal till de rikaste och yppi-

gaste som byggts i Stockholm, men i afseende å konstnärlig verkan in-

tager den ett mindre framstående rum. Vill man härleda de dekorations-

motiv, som här förekomma, från »renässansen», så får man åtminstone

medge, att de under sin vandring mot norden genomgått en svår jäs-

ningsprocess, som gifvit dem en svällande barockprägel.

Dekorationen på gafveln är af samma art, men verkar i följd af

sin höga placering mindre pompös. De olika afsatserna äro omfattade

med pilastrar; vinklarna äro utfyllda med broskornament, och öfver den

triangulära gafvelspetsen reser sig ytterligare en hög blindarkad, krönt
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af knoppar och obelisk. Då huset i följd af sitt hörnläge har två gatu-

fasader, bildas här två stora gaflar, ställda i vinkel mot hvarandra: den

dekorativa effekten fördubblas.

Bläddrar man igenom stockholmsplanscherna i Dahlbergs Svecia,

så finner man, att ännu på hans tid, vid öfvergången till 1700-talet,

byggnader af samma typ som den Lehusenska ingalunda voro ovanliga i

Stockholm. Flere af stadens förmögnaste invånare ägde sådana mer

eller mindre palatslika hus med höga, sirade gaflar. Sålunda hade riks-

amiralen Erik Ryning på 1640-talet uppbyggt åt sig ett ståtligt palats i

denna stil, af hvilket numera endast en stympad torso jämte de dekorativa

sandstensportalerna återstår (Bergstrahlska huset vid Stora Nygatan). Att

döma af bilden i Svecia, hade detta hus vid slutet af 1 600-talet figurmål-

ningar på fasaden, som alltså här liksom i de flesta 1600-talshus var puts-

klädd. Tegelfasader synas öfverhufvud då hört till undantagen i Stockholm.

Icke långt från det Ryningska huset, på andra sidan Riddarholms-

kanalen låg grefve Bengt Oxenstiernas palats, som ju också kvarstår i

minst lika stympadt skick som det Ryningska. Det hade höga, sirade gaf-

lar och takkupor såväl på hufvudbyggnaden som på flyglarna, men sam-

tidigt fönster och en yttre gatuportal med renare renässansformer. Ett

annat palats i ännu mera utpräglad holländsk stil var det Torstensonska

huset vid Gustaf Adolfs torg, sedermera inbyggdt i arffurstens palats.

Ända inpå 1780-talet reste det sina höga, svängda, pinakelkrönta gaflar

mot Fredsgatan och mot dåvarande »Norrmalmstorg». På Helgeands-

holmen låg Per Brahes höga, ålderdomliga gafvelhus, af hvilket Dahlberg

äfven gjort en särskild teckning, hvilken emellertid aldrig blifvit graverad.

Slutligen må erinras om det Tungelska och det Wijnbladska huset på
Blasieholmen vid nuvarande Arsenalsgatan, båda synnerligen typiska och

vackra exempel på stockholmska borgarhus i holländsk stil från medlet

af 1600-talet. Det förra kvarstod ända till 1874, då det fick vika för det

nuvarande Järnkontorets alltför metalliska makt.

2. DEN HOLLÄNDSKA KLASSICISMEN.

Sveriges konstnärliga förbindelser med Holland voro icke in-

skränkta till den jämförelsevis korta period, under hvilken den »hol-

ländska renässansen» blomstrade i norden. De utvecklades i själfva
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verket allt lifligare under 1650- och 60-talen, då byggnadsverksam-

heten särskildt i Stockholm nådde ett starkare uppsving än någonsin

förut. De privata förmögenheterna hade ökats i raskt tempo, och den

stora klass af adliga ämbetsmän, som voro bundna vid hofvet eller vid

den centrala riksstyrelsen, behöfde nya, förnämare bostäder. Vi få

i det följande tillfälle att se, huru flertalet af Stockholms förnämsta

adelspalats tillkom just under denna tid, men först må vi dock ägna

någon uppmärksamhet åt en grupp af mera borgerliga byggnader i huf-

vudstaden.

I Holland hade den pittoreska tegelarkitekturen så småningom

under 1600-talets andra fjärdedel på vissa orter börjat undanträngas af

en strängare och renare arkitektonisk formbehandling, en tendens mot

införande af klassicistiska motiv: rak takfot rundtorn byggnaden, pilas-

terordningar på fasaden, fönstergaflar o. s. v. Redan i Henrik de

Keyzers senaste verk kan man lägga märke till en sträfvan att har-

moniera byggnadsproportionerna enligt italienska mönster och dämpa

den svällande ornamentiken. Men först hos de följande stora arkitek-

terna, Jacob van Campen (slutet af 1500-talet— 1657) och Pieter Post

(1608— 1669), framträder denna klassicistiska arkitektur fullt utvecklad.

Van Campen synes under sina resor i Italien framför allt intresserat

sig för Palladios stolta och storslagna palatsarkitektur, som bildade

en så utpräglad kontrast till den öfverdekorerade och småningom allt-

mer otektoniska gamla holländska byggnadskonsten. Efter hemkomsten

omsätter han sina italienska studier i en hel del förnäma, klassicistiskt

präglade byggnadsverk, bland hvilka det stora rådhuset i Amsterdam —
byggdt i grå sandsten med tre successiva pilasterordningar på fasaden—
är det bäst kända exemplet. Van Campen komponerade äfven Mauritzhuis

i Haag (1633), som emellertid fullbordades under ledning af Pieter Post.

Det är ett af den holländska klassicismens lyckligaste och mest in-

tagande verk. Grundplanen är i det närmaste kvadratisk; fasaderna

äro parvis motsvariga. De äro två våningar höga, uppförda af mörkt

tegel. Genomgående joniska sandstenspilastrar uppbära det höga bjälk-

laget, som förkroppas öfver de svagt framspringande risaliterna på

midten och på båda ändarna. En bred, triangulär fronton med skulp-

terade trofégrupper kröner midtpartiet. Taket är något insvängdt,
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brant stigande. Fönstren äro mycket höga och smala med enkla

infattningslister; den öfre' våningen är betonad såsom piano nobile

genom dekorativa sandstensfestoner samt triangulära fönstergaflar.

Byggnadens utmärkta arkitektoniska verkan beror närmast på dess

väl afvägda proportioner och det sammanhållande, förnäma pilaster-

motivet. Utsmyckningen är af mindre betydelse.

Det är denna byggnadstyp som omkring medlet af 1 6oo-talet vinner

öfverhand i Holland. Den har varierats med vissa friheter i afseende å

grundplansformen och pi-

lastrarnas gestaltning —
vare sig såsom genomgå-

ende eller delade efter vå-

ningarna — i en hel mängd
stilfulla byggnadsverk af

Pieter Post och hans efter-

följare, bland hvilka här

särskildt må framhållas

den i Leiden verksamme

arkitekten Arent van

'sGravesande samt brö-

derna Justus och Philip

Vingboons i Amsterdam.

I storstäderna, såsomAm-
sterdam, ha naturligtvis

många af dessa gamla,

enkla pilasterhus undanträngts af modernare byggnader, men i mindre

städer, såsom Leiden, där ombyggnadsbehofvet icke varit så stort,

finna vi ännu de lummiga grachterna kantade med hela rader af dessa

högtidliga pilasterfasader. Särskildt vill jag framhålla 'sGravesandes

utsökta, lilla, palatsartade anläggning »Lakenhah vid Oude Single i

Leiden, där den pilasterindelade, frontonkrönta hufvudbyggnaden är

förbunden med lägre flyglar, som förenas med en mur och sålunda

omsluta en liten gård. Åtskilliga borgarhus af den enklaste typen

med genomgående pilastrar på den putsade eller oputsade tegelfasa-

den resa sig vid Rapenburg, Nordeinde m. fl. gator i Leiden, ofta af
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en så utprägladt klassicistisk hållning, att man, såsom blifvit anmärkt,

snarare kunde tro dem byggda vid början af 1 8oo-talet än vid medlet

af 1600-talet.

Vill man öfvertyga sig om att äfven i Amsterdam funnits talrika

exempel på denna germaniserade palladianska klassicism, så bör man
studera något af de holländska gravyrverken från medlet af 1600-talet

med afbildningar af samtida byggnader. Bland dessa må särskildt fram-

hållas Philip Vingboons arbete

»Afbeeldningen en Beschryvingen

der aldervoornamste en aldernieu-

weste Gebouwen», utgifvet 1664

och innehållande åtskilliga afdenne

arkitekts samt hans broder Justus

Vingboons ritningar till byggnader

i Amsterdam och kringliggande

trakter. Det är i allmänhet ytterst

enkla byggnader af den typ, som
vi redan känna: fasader, som in-

delas med murade pilastrar, ofta

med ett svagt framspringande,

frontonkrönt midtparti, men utan

någon vidare dekoration. Endast

ett undantag gifves: Trippenhuis,

till hvars monumentala sandstens-
Philip Vingboons, Ritning till holländskt borgarhus. _ .

fasad vi skola återkomma 1 det

följande. Grundplanerna och den inre dispositionen äro naturligtvis framför

allt utbildade med hänsyn till de smala, hopträngda tomterna, som sär-

skildt i Amsterdam synas erbjudit större svårigheter än på någon annan ort.

För den som söker bilda sig en föreställning om utvecklingen

inom 1600-talets Stockholmsarkitektur är det af största betydelse att

ägna närmare uppmärksamhet åt denna holländska klassicism, som

för öfrigt vid sidan af sitt historiska intresse erbjuder ett konstnärligt

innehåll af obestridligt värde. Må vara, att dess originella betydelse icke

är så stor — dess grundelement och formspråk höra dock till arki-

tekturhistoriens minst fluktuerande värden.
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Denna holländska arkitekturs inflytande på byggnadskonsten i

Stockholm var högst betydande. Inom vissa gränser — särskildt i

fråga om de förnämsta borgarhusen — var den under 1 6oo-talets senare

hälft så godt som allenarådande; och det är att märka, att just detta

inflytande sammanföll med den lifligaste byggnadsverksamheten i

Stockholm. Här byggdes troligen då mera och kostsammare än under

någon föregående period ; åtminstone kvarstå ovanligt många af denna

tids byggnader i någorlunda oförändradt skick. Såväl vid Skeppsbron

som uppe på Södermalm påträffa vi ännu flera goda exempel på hol-

ländsk klassicism, under det att de tidigare husen i den s. k. holländska

renässans- (eller barock-)stilen, på ett par tre undantag när, äro lem-

lästade eller ombyggda hart när till oigenkännlighet. En viktig bi-

dragande faktor, för att icke säga förutsättning, till denna holländska

arkitekturs inträngande i Stockholm utgjorde, som sagdt, de alltmera

upparbetade handelsförbindelserna mellan Holland och Sverige. Tro-

ligen inkommo åtskilliga holländska arkitekter, byggmästare och sten-

huggare på samma skepp, som forslade svenskt trävirke och svenskt

järn till holländska byggherrar. I Sverige funnos ju icke på det konst-

närliga området så utpräglade traditioner som i Holland. Det var där-

för så mycket lättare att ackommodera sig efter förebilderna från ett

närbefryndadt folk.

*

Uppsöka vi enskilda exempel på denna holländska klassicism i

Stockholm, så finna vi numera de flesta uppe på Söder, den fordom

mycket landtliga förstaden till 'gamla stan', där de s. k. »malmgårdarna»

eller »trädgårdarna» alltid varit i majoritet. Flera af dem hade tämligen

herrgårdsliknande karaktär samt mer eller mindre slottsartade hufvud-

byggnader. En af de tidigaste och största bland dessa malmgårdar

var belägen i »Stora Götgatans» backe. Den ägdes under förra delen af

1600-talet af den store Louis De Geer (*(* 1652); sedermera af hans stärb-

hus samt slutligen af Ebba Brahe. Riksfältherren Jakob De la Gardies

änka — Gustaf II Adolfs ungdomsälskade — hade år 1652 erhållit i

julklapp af drottning Kristina större delen af denna tomt. I donations-

brefvet, som är dateradt den 23 december, säger sig drottningen »unne,

3 — 122245. Sirin, Gamla Stockholmshus.
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skänckie och gifwe» åt Fru Ebba Brahe »ett Wårt och Chronones steen-

huus och gård på Södermalm, widh Göthegatun och indhemoot Torget

beläget, som Wij af framledne Lovijs de Geers erfvingar Oss tillhandlat

hafve; Hvilcket steenhuuss och gårdh Wälbem:te Grefvinna, hennes barn

och erfvingar, skole måge niuta, bruka, besittia, bebyggia och behålla

för sigh och sine effterkommande till een oklandrad lust och oryggeligh

egendomb, nu och i framtijden och der medh att göra och låte, som

medh annat sitt och deras wälfångne arf och aflinge godz». Gifvarin-

nan synes emellertid icke haft klara papper rörande sin egen dispositions-

rätt öfver den bortskänkta tomten. Ebba Brahe fick vänta öfver åtta

år innan hon kom i besittning af egendomen — och då var den visst icke

längre en gåfva, utan kostade henne den nätta summan af 26,000 rdlr.

Ar 1660 1 december månad köper nämligen änkegrefvinnan, eller fält-

herrinnan, såsom hon också kallades, af Louis De Geers arfvingarsamma
tomt och hus, som hon år 1652 erhållit i donation af drottning Kri-

stina.
1 Stadens fastebref (i Registratur pro Anno 1660—61) är dateradt

den 25 februari 1661. Där beskrifves tomtens storlek och läge närmare:

Louis De Geers arfvingar sålde » det steenhuus och säteshuus på Söder-

malm wedh Giötegatun, som dem efter deras sahlig Fadher till arfz fallit

är, hållandes med tompt och gårdsrum uthi bredden så på öfre sijdan

wed Noearcksgatun (nuvarande Repslagargatan) som på undre sijdan

wed Giötegatun ifrån S:ta Mariä gränd och söder till den tompt, som

Michael Karck destinerat är, 81 alnar; uthi längden på södra sijdan ifrån

Giötegatun och up till Noearcksgatun 92 alnar; sammaledes i längden på

norra sijdan wed S:ta Mariä gränd ifrån Giötegatun och up till Noearcks-

gatun 94 alnar» — för 26,000 rdlr, som betalats till De Geerarnas ombud.

Denna tomt utgjorde ungefär 3

/3
af dåvarande kvarteret Galten (nu-

mera kalladt Schönborg) mellan S:ta Maria kyrkogata, Götgatan, S:t

Paulsgatan och Repslagargatan. År 1665 den 18 mars får Ebba Brahe

stadens fastebref på en mindre, angränsande tomtdel i samma kvarter

(40 alnar i kvadrat), som hon köpt af rådman Anders Boy för 8,000

1 Wrangel, Stockholmiana IV, sid. 69 omnämner donationsbrefvet (som han orätt daterar

till den 23 september) och äfven de båda tomtinköpen, men har icke funnit, att donation och

köp röra samma tomt. Han anser att Ebba Brahe 1652 kom i besittning af tomtens hufvuddel

och sedan tillköpte mindre stycken.
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26. Trappuppgången i Ebba Brahes forna palats.





dir kmt. — Därmed var hon då slutligen i besittning af den kungliga

julklappen och litet till. Hon fick också behålla hela possessionen i

okvald ägo, då så många andra af de donerade tomterna indrogos ge-

nom reduktionskommissionen. Vederbörande funno tydligen donationen

alltför imaginär för att här kunna framställa några anspråk för kronans

räkning: egendomen upptages aldrig i reduktionshandlingarna.

I den s. k. Relationsboken angående donerade hus och tomter i

städerna (i Kammararkivet) finna vi följande belysande anteckning om
grefwinnan sahl. högwälb. Fru Ebba Brahes arfvingars tomt: »Anno

1697 den 4 octb. hafwer Borgmästare och Råd emot bem:te tompts be-

skaffenhet ransaka låtit och befunnit huset wara A:o 1660 uthi december

månad af Sahl. Herr Louis De Geers ärfwingar försåldt till ofwan bem:te

grefwinna för 26,000 rdlr och derpå erhållit Stadsens Fasta den 1 Febr.

1 66 1. Men tompten wore ännu owärderat af den orsak, att Borgmästare

och Råd warit okunnigt antingen kgl. Commissionen will hafwa wärde

uppå huset eller på tompten » .
— I verifikationsboken förekommer ytter-

ligare en anteckning, där såväl donationen af den 23 december 1652

som köpet af år 1 660 omtalas. Tydligt är emellertid, att reduktionskom-

missionen icke kunde taga någon vidare befattning med vare sig tomt

eller hus, då hela egendomen faktiskt var köpt och gulden af Ebba

Brahe. Kgl. Maj:t hade synbarligen aldrig kommit i besittning äf tom-

ten, måhända i följd af obetalade skulder till De Geerska sterbhuset.

Då Ebba Brahe köpte tomten år 1 660 var den bebyggd med såväl

»steenhuus som säteshuus». Men då byggnaderna icke äro närmare

specificerade, är det rätt svårt, att utan tillgång till byggnadsräkenskaper

eller dyl. säkert afgöra, huru mycket hon förändrat och ombyggt egen-

domen. Dock torde vi icke misstaga oss allt för mycket om vi, med
Sveciabilden för ögonen, antaga att det De Geerska stenhuset låg ut-

med S:ta Maria kyrkogata och att Ebba Brahe lät för sig uppföra det

mindre huset inne på gården med fasaden vänd mot Götgatan. Den äldre

byggnaden är uppförd i 1 630—40-talets stil, något erinrande om slotts-

flyglarna vid Tidö. Fönstren äro omfattade med de karaktäristiska

kvaderkedjorna, våningsgördlarna äro genomgående, vertikalleder före-

komma alls icke på den 1 1 eller 1 2 fönsteraxlar långa fasaden.

Den senare byggnaden är en elegantare skapelse i ren holländsk
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klassicism. Stilen är här så fullständigt utpräglad, att huset icke kan

dateras tidigare än till 1 66o-talet. Det är två våningar högt, utom källar-

våning, och endast sju fönsteraxlar bredt. Genomgående joniskä pilast-

rar på hög rustikasockel indela den släta putsfasaden och bära ett bjälk-

lag, som ligger tätt på den öfre våningens fönstergaflar. Midtpartiet har

den sedvanliga frontonbekröningen, som nedtill motsvaras af den stora

fritrappan. Från bjälklaget reser sig ett högt valmtak med vindskupor;

det hela bildande en holländsk exteriör med strängt klassicistisk håll-

ning. En viss likhet med Dahlbergs bild af det De la Gardieska slottet

Höjentorp i Västergötland är omisskännlig. På södra sidan om palatset

utbreder sig en med rika blomsterbroderier smyckad terrass, som begrän-

sas af lusthus och gallerier, anlagda på den tomtdel, som år 1665 köptes

från rådmannen Anders Boy.

Numera är all landtlig skönhet här försvunnen. På trädgårdens

tomt resa sig stora hyreskaserner, som på ett obarmhärtigt sätt klämma

in det förnäma, gamla huset, hvilket dessutom nedtynges af en hög

vindsvåning, tillkommen efter branden 1759. Ser man fasaden genom

den långa portgången, som utåt gatan afslutas med en enkel, rusticerad

pilasterportal, där De la Gardieska och Braheska vapnen smycka gafvel-

fältet, så kan man dock fortfarande få ett intryck af den ursprungliga

arkitekturbildens förnäma prägel.

Ett ur kultur- och arkitekturhistorisk synpunkt synnerligen be-

tecknande förhållande är för öfrigt, att flera af dessa malmgårdsbygg-

nader i holländsk klassicism uppfördes för inflyttade nederländare.

Det vackraste bland dessa landtliga borgarpalats torde vara det nu-

mera betydligt restaurerade huset nr 21 vid S. Paulsgatan. Byggna-

den dateras vanligen till 1660-talet,
1 men detta är dock något för ti-

digt, ty byggherren, öfverste Thomas van der Noot, som var född

holländare, ehuru anställd vid Västmanlands regemente, ägde icke tom-

ten fullständigt förr än år 1671. Enligt fastebrefven i Rådhusarkivet

köptes tomten i två repriser. Den första delen af tomten köpte

öfversten den 10 april 1670 för 1,150 dir specie af exercitiemästaren

1
Jfr Upmark, Svensk Byggnadskonst, sid. 175.
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28. Reenstiernska huset vid Vollmar-Yxkullsgatan.





Magnus Duvals arfvingar (Duval hade erhållit den såsom ersättning

för ett penninglån åt dansmästaren Anthon Baullieux). Här stod då

endast ett obetydligt trähus och tomten var icke tillräckligt stor för van

der Noots behof. Han köper därför den 20 april 1 67 1 ett bakomliggande

stycke mark, som tillhörde staden (66X133 alnar) för 200 dir smt

och utvidgar därigenom sin egendom till ungefär den omfattning, som

den sedan bibehållit. Van der Noots familj utslocknade år 17 10 och

gården såldes då till den holländske ministern Wertmuller, efter hvilken

den länge bar namn.

Den rätt långa fasaden mot S:t Paulsgatan har endast två hela

våningar liksom de äkta holländska husen i hemlandet. Breda lisener

och pilastrar, som stå på en sockel af finhuggen sandsten, indela den

slätputsade muren. Fönstren omfattas med släta lister. Föröfrigt finnes

icke någon påsatt dekoration annat än på den svagt betonade midtrisa-

liten. Här äro pilastrarna betydligt kraftigare än sidopartiernas lisener

samt försedda med baser och doriska kapitäl af sandsten. Hufvud-

våningens fönster äro omfattade med bladstafvar och under dem äro

fästade fylliga girlander af frukter och blommor, medan en stor barock-

kartusch fått plats öfver den mycket enkla portalens raka krön och

fönstren på ömse sidor om denna försetts med starkt framspringande,

konsolburna, trekantiga gaflar. Hela denna midtrisalit krönes af en stor,

rikt dekorerad segmentgafvel med ett rundfönster i midten. Den vanligen

förekommande vindsmezzaninen är utesluten; piano nobile når ända upp

till bjälklaget. Fasaden med sina två höga fönsterrader får sålunda

ett synnerligen enhetligt utseende. Taket har möjligen ursprungligen

haft en brantare resning än det nu visar, åtminstone var det brukligt i

Holland att bygga högre tak. Framför den numera oformligt höga

portalen stod naturligtvis en fritrappa i sockelns höjd, hvilken emel-

lertid för några tiotal år sedan fick försvinna, då linjalprincipen blef

suverän vid stadens gaturegleringar. På frånsidan är fasaden helt slät,

endast det utbyggda trapphuset har lisenindelning. Tvenne korta flyglar

— den ena dock i senare tid förlängd — omsluta den lilla gården, som

väl engång upptagits af kryddbänkar och liknande landtliga anläggningar.
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Ett annat hus på Söder, som likaledes byggdes för en holländare

och äfven tjänat såsom ministerbostad, finna vi vid Götgatan 38. Tomten

ägdes vid medlet af 1 600-talet af herr Johan De Geer och såldes af

honom, enligt fastebref af den 22 mars 1679, till »de Högmogende

Herrars General Staternes af de förente Nederlanden härwarande mi-

nister och resident Wälborne Herr Christian Constantin Rumpf».

Gården mätte mot Götgatan 75 alnar och mot Repslagargatan 105

alnar, men hade föröfrigt en mycket oregelbunden form på frånsidan,

såsom framgår af den tämligen utförliga beskrifningen i fastebrefvet,

hvilken här blefve för lång att upprepa. Hela arealen var 8,486

kvadratalnar; priset 22,000 dir kmt. Christian Rumpf uppförde åt sig

ett synnerligen prydligt litet palats, hvilket, att döma af de rester, som
ännu återstå af dekorationen, äfven var inredt på holländskt vis.

Fasaden mot Götgatan måste i följd af tomtens form göras något

högre och smalare än på de andra holländska husen. Den har endast

fem fönsteraxlar. Fyra kraftiga, rusticerade doriska pilastrar indela

den släta putsytan och bära det höga bjälklaget, som emellertid nu-

mera är sönderskuret för att lämna rum för större vindsfönster. Denna

förändring inkräktar naturligtvis betydligt på byggnadens harmoni

och detta gäller i ännu högre grad om den stora, trekantiga gaf-

veln, som breder sig öfver hela fasaden. Man får väl tänka sig att

huset ursprungligen haft ett valmtak i öfverensstämmelse med de

allmänt gällande holländska mönstren. Det hela verkade då lättare,

och fasaden framträdde mera samlad. Af yttre dekoration finnas här

endast girlandfestoner under fönstren samt under den i öfrigt mycket

enkla portalens trekantiga gafvel. Portalen har här liksom på det

van der Nootska huset förlängts på ett onaturligt sätt, då fritrappan

— i sockelns höjd — borttagits. Äfven i bottenvåningen äro fönstren

senare förstorade. Portalen mot Repslagargatan har murats igen. Huset

har öfverhufvud genomgått mycket skiftande öden och befinner sig nu,

trots att det tillhör Stockholms stad, i ett ganska bedröfligt skick. Den

forna ministerbostaden har blifvit utspisningsställe för Katarina för-

samlings fattiga.

Emellertid återstå i ett par af rummen några anmärkningsvärda

rester af den gamla dekorationen. Sålunda finnes ett vackert stucktak
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30. Skulpterad väggpanel i Rumpkska huset





med sväfvande amoriner i den första salen en trappa upp, och i det

bakomliggande stora rummet kvarstår (utom det gamla taket) en synner-

ligen dekorativ afbalkning, bestående af joniska pilastrar och snidade

fyllnader mellan dem. På sidofälten öppna sig mellan pilastrarna dörrar

till bakomliggande rum, på midtfältet en svängd båge mot den stora

alkoven. Troligen har detta varit holländske ministerns paradsäng-

kammare.

*

Vid Vollmar-Yxkullsgatan, bredvid Maria sjukhus, står ett holländskt

hus af samma typ som de ofvan beskrifna. Det tjänar nu som annex

till sjukhuset och har under senare delen af 1800-talet blifvit tillbyggdt

på gårdssidan. Här framträdde ursprungligen korta flyglar. Vid restau-

reringen har partiet mellan flyglarna byggts till och dessutom har på

midten framdragits ett stort trapphus, såvidt möjligt dock i anslutning

till det gamla husets arkitektur.

Palatset uppfördes troligen i början af 1670-talet för den rike bruks-

ägaren Jacob Momma, som år 1669 adlades jämte sin broder Abraham,

då de antogo namnet Reenstierna. Båda hörde till tidens inflytelse-

rikaste finansmän; de försträckte kronan betydande penningsummor.

Jacob Reenstierna dog 1678 och tomten ärfdes då af assessorn i Svea

hofrätt, sedermera presidenten och kungl. rådet grefve Jacob Reenstierna

(*f* 17 16), såsom framgår af tomtböcker från åren 1674 och 1679 i

o

stadsingenjörskontoret. Ar 1698 köptes tomten af kommissarien Johan

Laurin för 30,000 dir kmt från H. W. Lilliestierna, som troligen kort

förut öfvertagit den från J. Reenstierna. Under senare delen af 1700-

talet ägdes den af hofkansleren Wult von Steijern och såldes slutligen

1 809 till en Hoving, under hvars namn den var bekant för äldre stock-

holmare. Tomten innehöll på 1700-talet 27,708 kvadratalnar och torde

alltid räknats bland de största privategendomarna på Södermalm. 1

Byggnadens hufvudfasad är sju fönsteraxlar bred, två våningar hög

och indelad på samma sätt som van der Nootska och Rumpfska

palatsen med genomgående pilastrar på hög sockel. Såväl pilastrar

1 G. Lindgren (Stockholm, Sveriges hufvudstad II, sid. 172) uppgifver att huset byggdes

»till malmgård åt familjen Horn».
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som sockel äro här slätputsade. Midtpartiet visar en låg risalit, krönt

af trekantig fronton, utan någon dekoration. Under fönstren sitta där-

emot draperifestoner af stuck. Bjälklaget är doriskt med vacker tri-

glyffris. Taket har senare ombyggts, hvarvid det möjligen äfven sänkts.

Huset visar som helhet något tyngre proportioner och en smula torrare

formgifning än de andra holländska byggnaderna. Dock torde detta

delvis vara en följd af de rätt grundliga restaureringar det fått genomgå.

Bland holländska motstycken till de tre senast omnämnda stock-

holmska palatsen må ytterligare framhållas Sebastiandoelens gamla bygg-

nad i Haag, uppförd 1636 och nu använd till stadsmuseum. Fasaden

har samma breda och låga form som van der Nootska husets, men
ännu större fönsteröppningar samt pilastrar endast på midtrisaliten. Fri-

trappan, som betonar ingången och bildar ett slags motsvarighet till

den trekantiga frontonen, kan ge oss en föreställning om huru mot-

svarande midtparti en gång tedde sig på de stockholmska husen.

*

Något senare än de nyss beskrifna malmgårdarna torde huset

vid S:t Paulsgatan 6 B vara. I stort sedt kan det dock hänföras till

samma arkitektoniska grupp. Tomten ägdes år 1679 af presidenten

von Eckens stärbhus, men synes rätt kort därefter bytt om ägare, ty

enligt fastebref af den 8 juli 1 698 inköptes tomten då af välborne herr di-

rektören och sekreteraren Anders Leijonstedt från Henrik Cletschers stärb-

hus' intressenter för 28,000 dir kmt. I fastebrefvet betecknas egendomen

såsom » ett stenhus beläget på fri och egen grund . . . med trä- och gårds-

tomter samt all därå varande åbyggnad af två huus och åtskillige därpå

upsatte brädestall, wagnshus eller wederum».

På grund af husets allmänna arkitektoniska hållning synes troligast,

att Leijonstedt företog en ombyggnad strax efter inköpet af denna högst

betydande tomt, som då omfattade större delen af kvarteret. Hufvudbygg-

naden ligger i detta fall icke mot gatan utan inne på gården. Flyglar af

samma höjd som det stora huset äro framdragna mot gatan, och till dessa

ansluta sig lägre paviljonger, hvilka ersätta den eljest brukliga gårdsmuren.

Mellan dessa paviljonger är inkörsporten. En liten, sluten gårdsinteriör af
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3i. Van der Nootska huset, gårdsparti.

33. LEIJONSTEDTSKA HUSET, GÅRDSPARTt.

32. REENSTIERNSKA HUSET, GATUFASAD.

34. LEIJONSTEDTSKA HUSET, KASADPARTI.





rätt god verkan uppstår sålunda; den egentliga gården, där man kunde

vistas, befann sig dock på andra sidan om byggnaden, sannolikt plan-

terad med träd och blomstersängar. Fasaderna äro föröfrigt helt enkla,

indelade med genomgående toskanska pilastrar på hög sockel, utan all

dekoration. Midtpartiet bär en vindsattika med trekantig fronton, som

åtminstone numera ter sig något naken. Bjälklaget är synnerligen

enkelt, liksom alla detaljformerna; gesimsen är smyckad med en tand-

snittsform, som äfven tyder på att huset knappast utförts förrän på 1690-

talet. I en och annan detalj erinrar föröfrigt byggnaden om det Sparreska

palatset, hvars nuvarande arkitektur äfven är rätt sent utpräglad (frånsedt

ombyggnaderna). En portgång med vackra korshvalf leder till den bakom-

liggande gården, som numera är bebyggd med fabriks- och kontorslokaler.

I anslutning till detta hus må erinras om en ungefär samtida malm-

gård högt uppe på norra bergen, det s. k. spökslottet vid Drottning-

gatan 118. Det byggdes på 1690-talet af en inflyttad tysk köpman Hans

Petter Scheffler, som dock i det allmänna medvetandet torde gällt såsom

holländare; efter honom uppkallades bl. a. den bakomliggandeHolländare-

gatan. 1 Den rätt väl bevarade byggnaden ansluter sig i stort sedt till

den holländska gruppen, ehuru den är enklare än gårdarna på Södermalm.

Flyglarna äro utbyggda på framsidan; fasaderna äro slätputsade och sakna

all indelning. Den stora trädgård, som ännu delvis omger huset, kan

ge en föreställning om dessa anläggningars landtliga karaktär.

Det var dock ingalunda enbart på malmgårdens trädomsusade ka-

raktärsbyggningar som den holländska klassicismens arkitekturprinciper

tillämpades i Stockholm, ehuru det förefaller som om de ansetts sär-

skildt väl passande för dessa fritt liggande, villaartade bostäder, som
vid medlet af 1 600-talet blefvo på modet bland hufvudstadens förmögna

borgare. Äfven i de egentliga stadshusen, åtminstone i sådana, som
lågo vid öppnare och friare gator, såsom exempelvis Skeppsbron,

tillämpades Pieter Posts och Vingboons arkitekturmönster. På Dahl-

bergs vy öfver Skeppsbron kan man sålunda iakttaga flera hus med
högtidliga pilasterfasader, men af dessa äro endast två eller tre numera

1
Jfr C. Forsstrand, »Spökslottet» i S. Eriks årsbok 1909.

4 — 122245. Sirén, Gamla Stockholmshits.
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bibehållna. Det mest typiska bland dessa är väl det gamla Scharpska

huset (nr i o vid Skeppsbron), som tills vidare undgått mera genomgripan-

de förändringar. Äfven invändigt innehåller det ännu en del värdefulla

dekorationer, utförda af Louis Masreliez, som vid slutet af 1700-talet

ägde denna gård. Hvilket år huset uppfördes är icke med visshet

kändt, men det synes skett vid början af 1670-talet, ty, enligt köpe-

bref i Stockholms stads arkiv, sålde kammarrådet Isak Cronström den

20 april 1675 detta »stoora, nya stenhuus» till excellensen Lorenz Creutz,

hvilkens arfvingar i sin ordning år 1682 sålde huset till Jacob Ruth.

Husets fasad har den väl kända holländska formen med en svagt fram-

springande, pilasterindelad midtrisalit. Bottenvåningen är behandlad i

rustika (såsom sockel) och öfver midtpartiet höjer sig en segmentformig

fronton, dekorerad med girlander samt krönt af en byst. På sidofälten

ersättas pilastrarna af breda lisener, som i vindsvåningen löpa ut i

släta murplan. Fönstren sakna all inramning, men på midtpartiet äro

de sedvanliga draperi- och girlandfestonerna anbragta; alltsammans ut-

fördt i puts. Taket är brutet med jämförelsevis låga fall. Husets djup-

dimension är betydligt större än fasadbredden, såsom mestadels är förhål-

landet med gårdarna vid Skeppsbron, ehuru dock den relativa bredden här

är större än exempelvis vid de amsterdamska grachterna. 1

Ända tills för några få år sedan kvarstod vid Skeppsbron nr 1 8 Sven-

ska Akademiens minnesrika byggnad, hvilkens fasad äfven hade en öf-

vervägande holländsk prägel. Huset hade troligen redan i äldre tid ge-

nomgått förändringar, hvarvid takets och vindsvåningens proportioner

rubbats. Karaktäristisk för fasaden var den starka betoningen af midt-

partiet genom två par lisener, af hvilka de mellersta sprungo fram

något mera än de yttre; en tredelad arkitrav sammanband lisenerna,

under det att sidopartierna saknade all indelning. Byggnaden torde icke

tillkommit förr än mot seklets slut — ett tegel var försedt med årtalet

1 69 1;
2 dess fasadtyp var en senare modifiering af den vi hittills studerat,

1 G. Lindgren skrifver (Stockholm, Sveriges hufvudstad, II, s. 173), att husets »öfversta

våning enligt i Stockholms stads byggnadsnämnd förvarade ritningar sannolikt ej blifvit inredd

och försedd med fönster förrän någon tid efter dess uppförande». De äldsta ritningarna rörande

detta hus, som förvaras i Byggnadsnämndens arkiv, äro från 1870 — de gälla en ändring af

vindsfönstrens inramning.

2 Jfr S. Eriks årsbok 1909, s. 122.
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37- Huset Skeppsbron i 8 (rifvet). 38. Huset Skeppsbron 40.





men motstycken härtill kunna nog påvisas i Holland (exempelvis huset

462 vid Heerengracht i Amsterdam).

Af öfriga kvarstående 1600-talshus vid Skeppsbron finnes icke

något, som är holländskt i samma grad som de hittills beskrifna.

Märkligast bland dem äro nr 36 och 40, det förra med all sannolikhet

byggdt efter ritning af Nicodemus Tessin d. ä ; det senare af en yngre

arkitekt ur hans skola. Vi få sålunda tillfälle att i samband med andra

Tessinska byggnader närmare karaktärisera dessa hus' arkitektur, men

här må dock för öfversiktlighetens skull — då byggnaderna äfven förete

rätt utpräglade drag af holländsk klassicism— några ord inflickas rörande

deras historia.

Den tidigaste ägaren till huset nr 36 Skeppsbron, som det lyckats oss

att fastställa, är assessorn i Svea hofrätt Magnus Sierman, adlad Stjern-

marck (f. 1 653, 171 1
). Han var en af sin tids mest bildade och beresta

personer. Redan som ung hade han i sällskap med en grefve Lillie besökt

Italien; sedan uppehöll han sig ensam flera år iRom och tjänstgjorde bl. a.

som sekreterare åt drottning Kristina. Han var känd för sin lärdom och

sin stora boksamling. — Det är icke omöjligt, att han i slutet af 1670-talet

lät uppföra åt sig det förnäma lilla Skeppsbrohuset, hvilkets arkitektur

visar mer än vanligt utpräglade italienska reminiscenser. Tessin har här

sökt att— i enlighet med renässansens principer — kombinera den tradi-

tionella vertikalindelningen med en rytmisk horisontalindelning af unge-

fär lika stor betydelse. De rent holländska fasadernas något monotona

linjeverkan har brutits, tack vare en mera organisk genomarbetning i itali-

ensk anda. De olika våningarnas höjdförhållanden betonas genom kraf-

tiga gesimser: det yttre schemat ger oss verkligen en antydan om husets

inre disposition. Jämför man Tessins ritningar med den nuvarande

fasaden, så finner man, att vissa mindre fördelaktiga förändringar vid-

tagits. Sålunda har sockeln höjts och de båda öppningarna på ömse

sidor om portalen, hvilka tecknats som ett slags kombinerade fönster

och blinddörrar, ha förvandlats till mindre fönster; partiet ofvanför

takgesimsen är tillfogadt, och själfva taket har blifvit helt långt, ehuru

det på ritningen visar branta fall åt alla fyra sidorna.

En senare skapelse i den Tessinska stilriktningen (möjligen efter

ritningar af hans styfson?) är huset nr 40 vid Skeppsbron. Tomten
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inköptes den 28 mars 1696 af den rike handelsmannen Roland Eliaeson

från kassören Joseph Brehmer för 9,000 dir kmt och en äreskänk af

200 dir. I fastebrefvet af den 1 3 maj samma år beskrifves den såsom

belägen vid Skeppsbron »sunnan för kungl. Tull- och Packhuset i hör-

net wid Stora Tullhusgränden emellan styrmannen Anders Luts huus

och lastagieplatsen [med] korsverkshus, såsom det nu för ögonen står» .
—

Det nya stenhuset har sålunda icke uppförts förrän under senare hälften af

1690-talet; det är en af de allra senaste representanterna för den hol-

ländska stilen vid Skeppsbron. I arkitektoniskt afseende står byggnaden

betydligt tillbaka för det förnäma Stjernmarckska huset. Proportionerna

äro icke så väl afvägda, indelningssystemet icke så harmoniskt genomar-

betadt som på det förra. Endast bottenvåningen är här afskild med en vå-

ningslist, de båda öfre äro sammanbundna med genomgående lisener.

Kransgesimsen är kraftig, gjord efter italienskt mönster, men arkitraven

är på ett synnerligen störande sätt nedpressad i djupa veck af de stora

vindsfönstren, som dock troligen förändrats i senare tid.

Till det hus, som Tessin uppbyggde åt sig själf vid Skeppsbron 20,

skola vi i det sista kapitlet återkomma.

Alla de hittills omnämnda, mer eller mindre holländskt färgade

husen i klassicistisk stil vore dock knappast tillräckliga för att öfvertyga

oss om att denna stilriktning en gång betraktades såsom den förnämsta

i Stockholm. Emellertid finnes ytterligare en byggnad, där den hol-

ländska klassicismen framträder om möjligt ännu renare och fullstän-

digare än i något af borgarhusen, en byggnad som måste räknas till de

lyckligaste och mest intagande verk denna arkitekturstil öfverhufvud fram-

bragt: det svenska riddarhuset. Det är visserligen icke så storslaget som

gamla rådhuset i Amsterdam, kanske icke heller så noggrant afvägdt till

sina proportioner som Mauritzhuis i Haag, men det ägerjämte sin klassiska

hållning en målerisk skönhet och dekorativ gratie, som i viss mån komma

oss att förgäta hvad det kan sakna i ofvan antydda afseenden.

Riddarhuset är en af de få Stockholmsbyggnader, hvilkas historia

utförligare framställts af en specialforskare; vi kunna hänvisa den intres-
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serade till Upmarks uppsats, »Svenska Riddarhuset» , hvilken återfinnes i

hans »Samlade Skrifter». Byggnadsarbetets tämligen utdragna historia

framställes där med ledning af riddarhusprotokollen. Här må endast några

ord om den konstnärliga gestaltningen af de successiva förslagen tillfogas

såsom kompletering af hvad ofvan nämnts beträffande den holländska

arkitekturen i Stockholm. Riddarhuset är nämligen icke formadt i ett

stöp af en enda konstnär; flera olika mästare ha varit verksamma vid

byggnaden, som i sin nuvarande gestalt utgör ett slags kompromiss

eller snarare ett fragment af mera omfattande planer. Den förste som

utarbetade ritningar till ett riddarhus i Stockholm var den fransk-

holländske arkitekten Simon de la Vallée (verksam i Sverige 1640

—

42). Han synes åtminstone icke hyst några betänkligheter rörande

den svenska adelns byggnadsresurser och behof af storslagna lokaler.

Hans förslag visar en storartad slottsanläggning — något i Luxem-

bourgs stil — med dubbla borggårdar, som, om de kommit till ut-

förande, väl fyllt hela det nuvarande Riddarhustorget. Då Simon de la

Vallée dog, hade man emellertid ännu icke fullbordat grunden till hufvud-

byggnaden.

Den 16 september 1643 »begyntes uti den heliga Trefaldighetens

namn först att muras med kalk», heter det i räkenskaperna, och samma
år öfvertogs ledningen vid bygget af mäster Heinrich Wilhelm, en tysk

stenhuggare och byggmästare, som kvarstod såsom ledare ända till sin

död 1652. Hans plan torde utgjort en förenkling af Simon de la

Vallées hufvudbyggnad, men det är att märka, att äfven Nicodemus

Tessin inkom till 1647 års riksdag med en modell till riddarhuset.

Tills vidare erhöll han dock icke någon anställning vid detta bygge.

Mäster Heinrich Wilhelm fick hålla på så godt han kunde med att

förenkla och banalisera de la Vallées storståtliga palats. Hans afsikt

synes varit att göra en trevåningsfasad med successiva pilasterordningar

och sirligt eleganta fönsteromfattningar. Då han dog, var det emellertid

ännu icke för sent att väsentligen förändra byggnadens arkitektoniska

gestalt. Då inkallades nämligen en konstnär, som ville göra det hela

efter sin egen smak. Det var holländaren Justus Vingboons; han kvar-

stod som ledare vid riddarhusbygget till den 9 juni 1 656.— Då han inkal-

lades, synes man fortfarande, att döma af hans bibehållna ritningar, tänkt
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sig en stor kringbyggd gård (64 alnar bred, 58 alnar lång) framför hufvud-

byggnaden, men flyglarna mot sjön förekomma icke på hans förslag.

Hela byggnadskomplexet har emellertid betydligt förenklats, om man
jämför det med Simon de la Vallées plan. Hufvudbyggnaden är endast

två våningar hög, flyglarnas arkadgångar äro strukna, likaså hörn-

tornen; öfverhufvud är barockkaraktären försvunnen.

De intressantaste förändringarna genomförde Vingboons i fasad-

arkitekturen. Tämligen oberörd af sina föregångares planer, gör han

en rent holländsk fasad, endast två våningar hög, af oputsadt tegel,

med genomgående korintiska sandstenspilastrar. De något tunna fönster-

gaflarna samt broskornamenten funnos redan på mäster Wilhelms planer,

men däremot icke de fylliga festonerna under fönstren. Till en början

tänkte sig äfven Vingboons en mezzaninvåning mellan de båda hufvud-

våningarna, men flyttar denna sedan upp under bjälklaget, såsom fram-

går af en af planerna till husets kortsida (med påklistrad vindsmezza-

nin). Det enda som möjligen kunde anföras såsom en afvikelse från

typiskt holländska arkitekturformer är byggnadens jämförelsevis långa

horisontalsträckning i förhållande till den ringa höjden, men denna

proportion var ju fastställd redan då Vingboons kom till verket.

En liknande fasaddisposition, som Vingboons utvecklade i svenska

riddarhuset, tillämpade han senare i holländska boningshus, bland hvilka

framför allt bör framhållas det palatsartade huset för bröderna Louis och

Henrik Tripp i Amsterdam, svärsöner till den mäktige Louis De Geer.

Trippenhuis' fasad är något högre och smalare än riddarhusets samt gjord

af grå bremersten, men liksom den svenska byggnadens behandlad enligt

»ordre de corintia med alla dess leder och sirater, baser, kannelerade pi-

lastrar och kapitäl samt rika ornament på frontespisen, allt fint och curiöst

utarbetadt», för att tala med Vingboons' egna ord. Olikheterna bero väl

mest därpå, att äfven andra arkitekter haft sitt ord med i laget vid bestäm-

mande af riddarhusets konstnärliga gestalt. Likafullt har dock ingen kun-

nat förtaga denna byggnad dess rent holländska prägel.

Justus Vingboons synes emellertid icke väckt någon synnerlig till-

fredsställelse hos de svenske herrarna; vederbörande uttala ofta klander

öfver hans arbetssätt, och slutligen entledigas han från riddarhusbygget

efter omkring tre års arbete där. Nu anställdes i stället arkitekten
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Jean de la Vallée, som synes nedlagt sitt hufvudsakliga arbete på

anordningen af taket och utfunderandet af lämplig dekoration för det-

samma. Han ingaf till 1660 års ständer ett utförligt memorial rörande

statyerna på taket samt portalens dekoration, hvilket allt skulle ha

sin mer eller mindre tillkrånglade allegoriska betydelse, ungefär såsom

Ehrenstrahls stora rebuskompositioner. Själfva hufvudbyggnaden när-

made sig alltså då sin fullbordan, men de projekterade flyglarna mot

torget existerade fortfarande endast på papperet. Karaktäristiskt för det

de la Valléeska förslaget är bl. a., att det af Vingboons projekterade,

brant sluttande holländska taket ersatts med ett tak i två afsatser, af

hvilka den nedre är karnisformigt svängd: en takform, som vi ju

känna från åtskilliga svenska slott, men hvilken däremot icke torde

kommit till användning i sydligare länder. Dessutom förvandlade de

la Vallée vindsmezzaninen till runda gluggar, dekorerade med girlander,

af alldeles samma typ som han användt på Karlbergs slott. Jean de

la Vallées ritning öfverensstämmer i allt väsentligt — så när som på

vindsgluggarna, fritrappan och portalen — med husets nuvarande ut-

seende. Äfven färgerna på ritningen antyda, att man icke önskade rubba

det holländska systemet, enligt hvilket sandstenspilastrarna och orna-

menten skulle framstå mot en oputsad tegelmur. Här finnes icke heller

minsta antydan om flyglar, icke ens någon betoning af fasadens änd-

partier såsom på den nuvarande byggnaden. Visserligen framkom

tanken på flyglar ånyo vid medlet af 1670-talet, då Tessin utarbetar

tillbyggnadsförslag, upptagande en sluten gård framför hufvudbygg-

naden, men reduktionstiderna torde icke kunnat skapa någon gynnsam

stämning för riddarhusets utvidgande. Det enda spår de projekterade

flyglarna kvarlämnat på den nuvarande byggnaden är, som bekant,

svaga betoningar af fasadens ändpartier, som afgränsas med dubbla

pilastrar och framspringa lika mycket som den frontonkrönta midtri-

saliten. Den holländska stilprägeln har emellertid endast ytterligare

framhäfts genom de långa flyglarnas slopande, och ingen torde väl

heller i våra dagar ur konstnärlig synpunkt kunna beklaga deras frånvaro.
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I vår öfverblick af den arkitektoniska utvecklingen i Stockholm

under 1500- och 1600-talen ha vi hittills hufvudsakligen dröjt vid de

borgerliga boningshusen, endast riddarhuset bildar ett undantag. Till

en början torde föröfrigt föga skillnad i yttre afseende varit rådande

mellan de förmögna borgarnes och adelsmännens stadsbostäder. Adeln

intresserade sig af högst naturliga skäl tidigare för ombyggande af

sina landtgårdar än för uppförande af monumentala stadsresidens. Under

de senare Vasakonungarna, då högadelns inflytande på den centrala sty-

relsen började växa, ökades väl äfven deras byggnadsverksamhet i Stock-

holm något, men riktig fart tog den icke förr än efter 30-åriga kriget, då

Sveriges adel, under Axel Oxenstiernas ledning, kände sig så att säga upp-

höjd till en ny stormaktsställning. Med stor frikostighet begåfvades de

hemvändande krigshjältarna och diplomaterna af förmyndarregeringen

samt senare af den unga drottningen med tomter och egendomar i hufvud-

staden lika väl som på landet. Och af lika stor betydelse var det, att mången

under kriget förvärfvat sig rikedomar, som kunde bilda underlag till

en byggnadsverksamhet i stor stil.

Stockholm hade inom en öfverraskande kort tid blifvit hufvudstad

i en ny stormakt. Från att ha varit en rätt okänd liten handelsstad

vid en fjärran vik af Östersjön blef det föremål för den europeiska

världens intresse och centralpunkt för en förmögen högadels och en in-

ternationell diplomatis societetslif. Dessa djupgående politiska och sociala

förändringar betydde naturligtvis ofantligt mycket för stadens topo-

grafiska utveckling och arkitektoniska nygestaltning. Äfven samtiden

synes nästan med förvåning iakttagit Stockholms utomordentligt hastiga

uppsving vid medlet af 1 600-talet. Sålunda skrifver Sigismund Vogel

i den ofvan omtalade berättelsen, som åtföljde hans Stockholmsvy af

år 1 65 1

:

»Med fast otaligit arbete (äre) sköna regular gatur så väl som

prächtige och magnifike hus upbygde och förfärdigade, både aff fur-

steligh, grefveligh och adeligh personer som andra cronones tienare

och menige borgerskapet, aff hvilcke månge äre medh koppar be-

täckte och elliest ganska väl på åthskilighe sätt uthan til beprydde,

stadhen til icke ringa zierat. Äre och sammaledhes på några få åhrs

tidh icke ringa byggningar på Ladugårdz landet och Munke lägret up-
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satte. Hvar uthaff sielfva stadhen med förstädherna uthi sin begrijpen-

het och circumferens nu väl tijo gånger större är än han för 20 åhr

sedhan varit hafver, så at then som thes emellan här intet varit hafver,

skal icke ens veta thet förrige rätt igen känna; och är rijkz admi-

ralen och öfverståthållaren i Stockholm, saligh och välborne herr

Claes Flemming här med uthi stor ähra och beröm ihogkommandes,

som näst H. K. M:tz i thenna sak stränga handhaflfning, och så hafver

påskijna låtit sin stora dexteritet och oförtrutna arbete och möda så-

dant högt värck til en godh och önskelig fullbordan at bringa. In

summa, man vet intet hvilket thera man mera skal förundra, anten

på folkets ouphörlige frij villighet til at byggia eller at materialerne

kunna så på en kort tijdh til så många och härlighe byggningars

fullbordan tilhinna.

»

De första palatslika byggnader, som uppfördes här under 1600-

talets andra fjärdedel, voro ju, enligt hvad vi redan haft tillfälle fram-

hålla i anslutning till några afbildningar i Svecia, gestaltade efter den

s. k. holländska renässansens mönster. De hade höga, sirade gaflar,

rikt skulpterade portaler, vindskupor och fönsterornament, äfven om
de i plananläggningen voro mera utbredda än de vanliga holländska

husen (såsom exempelvis det Ryningska och det Bengt Oxenstiernska

palatset). Egendomliga blandformer af nordisk och sydländsk renässans

visade det på 1640-talet uppförda De la Gardieska palatset »Makalös»,

hvilket, att döma af afbildningen i Svecia, hade ett högt valmtak med
rader af vindskupor, men därunder på båda långfasaderna öppna kolonn-

loggior samt fyra kraftiga hörntorn. Som helhet förefaller anläggningen

rätt ålderdomlig, men vissa detaljer tyda på en modernare riktning.

Mot seklets slut räknades det icke längre till de förnämaste och mest

storslagna palatsen i hufvudstaden. 1

Då hade den arkitektoniska nygestaltning, som vi i det föregående

delvis karaktäriserat, redan genomförts i Stockholm. På en af Swiddes

1 På 1650-talet synes Nicodemus Tessin haft i uppdrag att utarbeta ombyggnadsförslag till

De la Gardieska palatset. År 1653 uppger han för C. G. Wrangels bokhållare att han är sysselsatt

med arbeten för Magnus Gabriel De la Gardie och grefve Douglas, och år 1658 den 14 maj skrif-

ver han till den förre bl. a. »Vernehme auss demselben (bref från De la Gardie) dass Ewer Hoch-

gräfl. Excell. den dessein iiber dero grosses Haus in Stockholm gerne ferfertiget haben möchte. » — I

hvad mån Tessin verkligen omarbetade det gamla palatset kunna vi för närvarande icke yttra oss om.

5 — 122245. Sirén, Gamla Stockholmshus. 33



gravyrer i Svecia (daterad 1691) få vi en samlad bild af denna moder-

nare palatsarkitektur. Vi se där i en lång rad flere af stadens förnämsta

stormansbostäder, visserligen i mycket liten skala, men dock så att

deras arkitektoniska karaktär är fullt tydlig. Bilden är tagen ungefär

från ändan af Drottninggatan. I förgrunden utbreder sig Strömgatans

kaj och på andra sidan vattnet Riddarholmens, Stadens och Helgeands-

holmens palatsklädda stränder. Börja vi från Riddarholmens västra

udde, kunna vi iakttaga palats, som tillhört följande bekanta person-

ligheter: Schering Rosenhane, Carl Gustaf Wrangel, Johan Gabriel

Stenbock, Bengt Oxenstierna, sedan följer Riddarhuset, Gustaf Bondes

palats, major Oliveblads hus, kungliga myntet, Herman Wrangels palats

nedanför slottet samt längre mot förgrunden Per Brahes ålderdomliga hus

på Helgeandsholmen. Längst till vänster i förgrunden står den triumfport,

som Nicodemus Tessin d. y. tecknade för drottning Ulrika Eleonoras intåg

i Stockholm 1 680. De uppräknade personligheterna tillhörde ju alla landets

förmögnaste och inflytelserikaste adelsfamiljer, hvilka dragits till hufvud-

staden af regeringsgöromål och för att här på olika områden representera

och vårda den nya stormaktens gloire. Får man döma efter de byggnads-

verk de uppförde åt sig, förstodo de äfven att fylla sina glansfulla roller

på ett storslaget sätt.

Naturligtvis kunde icke förebilderna till dessa stormansbostäder

hämtas från det borgerliga Holland, där några sådana stadspalats

öfverhufvud icke existerade ; det låg närmare till hands att söka dem

i Paris, där just då, vid medlet af 1600-talet, byggnadsverksamheten

var i starkt uppsving. En hel skara duktiga arkitekter ombyggde

under Richelieus och Ludvig XIV:s dagar stora delar af Paris. De

trånga, höga medeltidshusen fingo då vika för modernt inredda hötels,

och hela nya stadsdelar anlades. I allmänhet kan det sägas, att dessa fran-

ska arkitekter lade en hufvudvikt vid utvecklande af rika plananordningar

och pittoreska gårdseffekter, för att icke tala om byggnadernas inredning,

som alltid gjorts med större omsorg och smak i Frankrike än i något

annat land.

Vi få i det följande tillfälle att något närmare dröja vid vissa företeel-

ser inom denna franska arkitektur, hvilka icke saknat sin betydelse för de

stockholmska adelspalatsen.
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II

DE TESSINSKA ADELSPALATSEN





RIDDARHOLMEN I DEN SVENSKA
HÖGADELNS ÄGO.

Vid medlet af 1600-talet hade större delen af Riddarholmen, så-

som den gamla Gråmunkeholmen numera kallades, öfvergått i adlig

ägo. Flertalet tomter hade donerats af Gustaf II Adolf eller af för-

myndarregeringen för drottning Kristina till landets mest lysande

ädlingar. De små lägenhetsinnehafvarna af allehanda art, som tidi-

gare befolkat denna stadsdel, tvingades småningom att afflytta; deras

oansenliga kåkar nedrefvos den ena efter den andra och i stället reste

sig här moderna stormansbostäder. Riddarholmen blef nu icke blott

aristokratisk, den blef högaristokratisk. Det var en »Faubourg de St.

Germain i liten skala», skrifver riksarkivarien E. Hildebrand i sin in-

tressanta »Utredning öfver statens mark och tomter, I, Riddarholmen»,

ur hvilken vi tillåta oss att låna en del uppgifter rörande några af donations-

tomterna på Riddarholmen.

Midt för Riddarholmsbron låg den Tottska tomten, som ända till

år 1655 var bebyggd med »en stor röd byggnad» . Nämnda år bort-

togs emellertid huset på allerhögsta befallning, då man med anledning

af drottning Maria Eleonoras begrafning önskade göra rak, bred väg

från bron till kyrkogårdsporten. Grefve Klas Tott fick framdeles er-

sättning på annat håll. Närmast till höger om bron, då man kommer

från staden, låg det Oxenstiernska palatset. Tomten torde redan på 1500-

talet tillhört familjen ; den förste namngifne ägaren är riksrådet friherre

Bengt Oxenstierna, den bekante » Resare-Bengt » 1643), som möjligen

äfven börjat uppförandet af det nya palatset. Enligt hvad vi redan haft

tillfälle att se, tyder afbildningen i Dahlbergs Svecia på att byggnaden åt-

minstone delvis tillkommit under 1 640-talet, men det är icke osannolikt,
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att kanslipresidenten grefve Bengt Oxenstierna, som innehade palatset un-

der 1 600-talets senare hälft, företagit en del ändringar på detsamma.

Till vänster om bron åter låg den tomt, som Gustaf Adolf do-
o

neråt åt sedermera riksmarskalken Ake Axelsson (Natt och Dag) till

Göksholm, och hvilken vid medlet af 1600-talet innehades af vice ami-
o

ralen Klas Bielkenstierna, gift med Ake Axelssons dotter Barbro. Be-

träffande dess dåvarande byggnad sakna vi närmare underrättelser. På

Tillaei karta (1733) betecknas tomten såsom den Creutziska, på Brolins

karta (
1 77 1) åter såsom Sterkys ; den synes då varit bebyggd med ett mindre,

korsformigt hus. Sedermera tillhörde den lagman S. G. Geijer.

Tomten bredvid hade af Gustaf Adolf skänkts åt riksrådet Johan

Sparre. Den gick i arf inom släkten ända till 1720-talet, då den köptes

af Gustaf Jesper Cruus, hvars namn den bär på Tillaei karta. Tro-

ligen voro båda dessa tomter på 1 600-talet bebyggda med rätt ålder-

domliga, mindre hus från seklets förra hälft.

Sedan följde, norr om kyrkan, områden, som till stor del upp-

togos af det forna franciskanerklostrets oregelbundna »våningar», hvilka

vid medlet af 1600-talet delvis tjänade till skolestuga. Dessutom lågo

här mindre hus och bodar vid stranden. Först år 1666 bortbytte staden

till riksrådet Bengt Horn sitt hus på Gråmunkeholmen, »som brukas

till skola, det hans excellens behagar sig tillhandla», mot Hornseget

hus: storskolehuset vid Skärgårdsgatan, till hvilket vi i det följande skola

återkomma.

En annan del af det gamla klostret, det s. k. prästhuset, inköptes

år 1 64 1 för fältmarskalken Johan Baners arfvingar och innehades vid

seklets midt af Gustaf Johansson Baner, som år 1665 sålde det till

friherre Gustaf Kurk. På Tillaei karta betecknas platsen såsom »Grefl.

Dunckerska huset», hos Brolin åter såsom »pastorshuset».

De båda följande tomterna, belägna söder och väster om kyrkan,

donerades år 1635 af förmyndarregeringen, på grund af ett löfte af

Gustaf Adolf, åt riksrådet Per Sparre Eriksson samt hans aflidne broder

ståthållaren Carl Sparres barn. Donationen bekräftades af drottning

Kristina år 1647. Den södra tomten, som då endast var bebyggd med

det s. k. badare- eller badstuguhuset, synes länge fått ligga täm-

ligen öde (vid början af 1800-talet inrättades här kungl. fatburen och
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sedermera stadens gymnasium), under det att Per Sparre och hans

arfvingar bebodde ett hus på den västra tomten. Af detta hus, som

förblef i familjens ägo ända till början af 1700-talet, då den inköptes

af grefve Samuel Barck, återstå säkerligen betydande rester i den enkla

byggnad, där marinförvaltningen numera har sina lokaler.

Samma dag, den 7 januari 1635, som ofvannämnda tomter do-

nerades till Per Sparre och hans brorsbarn, skänktes bredvidliggande

tomt till rikskammarrådet Carl Bonde. I donationsbrefvet, som med-

delas af Hildebrand, säges äfven uttryckligen, att det skedde för att »con-

firmera och fullborda» ett löfte af Gustaf II Adolf. Carl Bondes äldste

son, sedermera riksskattmästaren Gustaf Bonde, inlöste efter faderns död

öfriga medarfvingars andelar i egendomen, som han emellertid sålde

samma år han dog (1667). Vi få tillfälle att i samband med Gustaf Bon-

des nybyggnad med några ord återkomma till detta hus, som är bäst kändt

under namn af det Krusiska. Likaledes kunna vi tills vidare uppskjuta

en närmare beskrifning af den väldiga tomt, där det Wrangelska pa-

latset började uppföras på 1650-talet.

Norr om den Wrangelska egendomen låg en stor tomt, som åt-

minstone till hufvudsaklig del år 1628 donerats af Gustaf Adolf till

riksrådet Per Baner. Denne sålde i sin tur 1635 »alla de kloster-

tomter på Gråmunkeholmen», som han erhållit i donation, åt sin broder

Axel, och efter dennes död sålde arfvingarna år 1648 hela egendomen

till dåvarande ambassadören i Frankrike friherre Schering Rosenhane.

Det dröjde troligen inte länge, innan den nye ägaren började uppföra

ett modernt palats i fransk stil, enligt hvad det uppgifves, efter ritningar af

arkitekten Jean de la Vallée. Palatset synes nått sin fullbordan på 1650-

talet och hörde då, vid seklets midt, till de modernaste och förnämligaste

byggnaderna i staden. Dahlberg afbildar det äfven på en särskild plansch.

Det framstår där som en rätt enkel trevåningsbyggnad, uppförd i rekt-

angulär form kring en liten ljusgård. De höga fasaderna äro klädda med
rusticerad puts och indelade med våningsgördlar. Taket är brant stigande

;

en trekantig gafvel kröner det något framspringande midtpartiet. De höga,

rektangulära fönstren äro infällda i stora blindbågar; föröfrigt finnes

här icke någon annan dekoration än en vapensköld på frontonen öfver

midtrisaliten. Framför palatset ligger en rymlig gård, omgifven af
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låga murar. I de främre hörnen äro små paviljonger placerade och

mellan dem en prydlig, rundbågig inkörsport. Den gamla hufvudbygg-

naden återstår som bekant ännu till det yttre tämligen oförändrad (för

närvarande använd af generalstaben), men dess arkitektoniska verkan

fördärfvas på framsidan af de långa flyglar, som uppförts här på en del

af den gamla gårdens plats (den östra 1801, den västra 1855). Dess-

utom har palatset svårligen kringbyggts äfven på de andra sidorna, och

betydande delar af den ursprungliga tomten hafva afstyckats.

Något ålderdomligare än det Rosenhaneska palatset var byggna-

den på den närmast angränsande tomten, som tillhörde grefve Stenbock.

Huset hade uppförts af riksrådet grefve Fredrik Stenbock, som ärft

den stora tomten, belägen mellan Bengt Oxenstiernas och Schering

Rosenhanes egendomar, efter sin fader, riksrådet Gustaf Stenbock.

Grefve Fredrik Stenbocks och hans makas, Katarina De la Gardies,

vapensköldar återfinnas ännu jämte årtalet 1649 öfver den vackra, i

låg rustika behandlade renässansportal, som bildar inkörsport till gården.

Så vidt vi känna, finnes icke någon fullständig afbildning af palatset

från 1 600-talet, men på den bild i Svecia, som visar det Wrangelska pa-

latset från sjösidan, ser man dock tillräckligt af det Stenbockska huset för

att kunna bestämma den allmänna arten af dess arkitektur. Mellan det

Wrangelska och det Rosenhaneska palatset, som ju då icke hade några

skymmande flyglar, framträder ett tre våningar högt hus med pinakelkrönta,

sirade gaflar och en hög vindsfronton i samma stil midt på fasaden, en bygg-

nad, som i stilistiskt afseende synbarligen företedde frändskap med sin

granne, det Oxenstiernska palatset. Det förefaller äfven, som om teckna-

ren svängt något på huset för att visa mera af dess fasad än som egentli-

gen vore synligt från den punkt, där han tagit sin vy. Denna ståtliga bygg-

nad i holländsk renässans, som, att döma af arkitekturen lika väl som af

årtalet öfver porten, utförts på 1640-talet, har Dahlberg icke låtit af-

bilda på något särskildt blad, måhända därför att huset förändrats redan

innan han afslutat sina Stockholmsvyer. Hvilken anledning, som fram-

kallat förändringen, känner jag icke, men det ligger närmast till hands

att antaga, att äfven här elden varit den förstörande kraften.

Mot slutet af 1600-talet synes i alla händelser en grundlig ombygg-

nad företagits, under ledning af Tessin. Tomten utvidgades betydligt
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47- Schering Rosenhanes palats enligt gravyr af J. Marot i Dahlbergs Svecia.





49- Stenbockska palatset, gårdsfasad.





genom grefve Johan Gabriel Stenbocks inköp af ett bredvidliggande

område från kommissarien Reenfeldt år 1666 (jfr fastebref af den 30

jan. 1667). Palatset torde också då fått den yttre arkitektoniska gestalt,

som det sedermera i hufvudsak bibehållit. De väsentligaste förändrin-

garna gällde här liksom i så många andra fall byggnadens öfre parti.

I stället för det höga taket med sirade gafvelrösten gjordes ett lågt,

brutet tak; därjämte torde själfva byggnaden sänkts åtminstone en half

våning samt möjligen förlängts. Nya portaler uppsattes såväl på gårds-

sidan som mot gatan. Den förra, som står på en bred fritrappa, är

ovanligt enkel och kraftig. Toskanska kolonner, ställda mot pilastrar,

bära ett högt bjälklag, som på midten dessutom stödes af en stor kon-

sol. Den fyrkantiga portöppningen omfattas med en kraftigt profilerad

sandstenslist. Ursprungligen var det emellertid Tessins mening att göra

en rundbågsportal inom dorisk kolonnordning, såsom framgår af hans

bevarade ritning. — Gatuportalen är utförd i fullständig öfverensstäm-

melse med arkitektens förslag. Den är rundbågig, helt och hållet rusti-

cerad; sidostöden behandlade i två språng, så att dubbla profiler upp-

stå på båda sidor. Äfven om vi icke hade Tessins ritningar i behåll,

vore det icke svårt att bestämma mästaren, ty ingen annan svensk arkitekt

från den tiden har gjort portaler i en så klassiskt enkel och sträng stil.

Genom de förändringar Tessin i öfrigt vidtog på huset, hvilka måhända

varit mera omfattande än vi numera kunna konstatera, fick den lång-

sträckta fasaden en öfvervägande italiensk prägel, ehuruväl fönstrens

täta placering och omfattning, de stora ankarjärnen och en del andra

detaljer antyda byggnadsstommens äldre ursprung. Likheten med det

forna Torstensonska palatsets fasadfragment mot Fredsgatan vittnar äf-

ven om en byggnadsperiod på 1640-talet.

Till det egentliga palatset anslöto sig dessutom på 1700-talet flyglar

och paviljonger ned åt sjösidan. De äro tydligt utritade exempelvis på
Brolins karta öfver Stockholm af år 1 77 1 , och man kan äfven se dem på
äldre afbildningar af Riddarholmen. Det är sannolikt att de tillkommit

först vid ombyggnaden, då gården fick en enhetlig karaktär; en ny ättika

i klassicistisk stil uppsattes då äfven öfver gårdsfasadens midtparti.

Sedan egendomen på 1700-talet efter riksmarskalken grefve Johan

Gabriel Stenbocks död genom kvinnolinjen tillfallit familjen Sack, synes
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det gamla palatset, åtminstone invändigt, ånyo fått genomgå föränd-

ringar. Ett och annat är ännu bevaradt af denna 1 700-talsdekoration,

men byggnaden har föröfrigt från tak till golf fyllts med arkivalier, sedan

den upplåtits för riksarkivets räkning. Vid uppförandet af den nya arkiv-

byggnaden måste de gamla flyglarna vika, men lyckligtvis bibehölls hu-
vudbyggnadens stilfulla exteriör oförändrad såsom en naturlig länk i

raden af minnesrika stormanspalats på Riddarholmen.

Riddarholmen ur Brolins karta (1771).

1. Sterkys hus (fordom Åke Axelsons, sedermera Klas Bielkenstiernas tomt). 2. Finlays hus (for-

dom Johan Sparreska, sedermera Krusiska och Hebbeska tomten). 3. Schantziska huset (fordom

Bengt Hornska, sedan Flemingska tomten). 4. Pastorshuset (fordom en del af Gustaf Baners tomt).

5. Schulzenheims hus (fordom Per Sparre Erikssons och hans brorsbarns tomt). 6. Kammarre-

visionen (fordom Bondeska och Krusiska huset). 7. Collegium Medicum. 8. Anatomiesalen.

9. Gamla Kungshuset (Wrangelska pal.). 10. Slottsbageri. 11. Kök. 12. Brukspatron Ströms

arfvingars hus (fordom Per Banérs, sedan Schering Rosenhanes tomt, som omfattade ett större

område). 14. Braheska huset (fordom Stenbockska, sedan Sackska huset). 15. Hessensteinska huset

(fordom Oxenstiernska pal.). 16. Spruthus.
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WRANGELSKA PALATSET.

Den tomt, på hvilken Carl Gustaf Wrangel uppförde sitt palats, var

utan tvifvel den största och förnämligaste på Riddarholmen. Den hade

år 1629 donerats af Gustaf II Adolf åt ståthållaren på Jönköpings slott,

sedermera riksrådet Lars Sparre och beskrifves i donationsbrefvet på föl-

jande sätt: »dhe plazer och tompter uppå Gråmunkehollm här uthi Stock-

holm liggiande emellan herr Peder Baners tompt och kyrkiegårdsmuren

ifrån dhen gatun, som vidh herr Gustaf Stenbocks och herr Bengt Oxen-

stiernas tompter löper, allt nedh i siön sudväst uth, med stentornet och

muren, som deroppå står.

»

1

Tomten omfattade sålunda utom den plats, som upptages af palatset,

större delen af nuvarande Birger Jarls torg. Den gick fram i en spetsig

trekant ända till det Oxenstiernska palatsets port och endast en smal gata

var lämnad fri mellan denna tomts gräns, som åtminstone senare beteck-

nades med en mur, samt de Oxenstiernska och Stenbockska palatsen i

norr. En annan smal gata skilde det södra vinkelbenet från kyrkogården,

under det att fortsättningen af den södra tomtgränsen löpte ända intill

byggnaderna på den Bondeska tomten. Då det Wrangelska palatset seder-

mera uppförts, torde knappast någon väg fått rum mellan dess södra

flygel och det Bondeska palatsets norra. En tomtmur åtskilde dock,

åtminstone till en början, dessa egendomar.

I donationsbrefvet omnämnas särskildt » stentornet och muren » , som
funnos på tomten. De utgjorde säkerligen kvarlefvor af Riddarholmens

gamla befästningsverk, ringmuren och skyttetornen, som tydligt kunna

iakttagas exempelvis på den s. k. vädersolstaflan i Storkyrkan, hvilken

anses vara utförd 1535. Här synas två torn: det södra på den nyssnämnda

1
Jfr Utredningar rörande statens mark och tomter i Stockholm. I. Bil. T.
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tomten samt ett annat i holmens nordvästra hörn, hvilketju fortfarande står

kvar i något förändradt och påbyggdt skick, bäst kändt för stockholmarna

under den legendariska benämningen »Birger Jarls torn». Föröfrigt torde

på den donerade tomten endast funnits smärre trähus, bebodda af diverse

handtverkare och småborgare, som, trots magistratens på framställning

af Lars Sparres ombud fattade beslut att »afskaffa» dem, i det längsta

dröjde med sin afflyttning. Ännu år 1631 bodde en del sådana kvar.

Lars Sparre fick dock tillfälle att så småningom uppbygga ett större sten-

hus på sin tomt.

Huru det nyuppförda Sparreska huset såg ut, kunna vi äfven rätt tyd-

ligt iakttaga på Sigismund Vogels stora Stockholmsvy, till hvilken teck-

ningen utfördes vid slutet af 1 640-talet. Till det medeltida tornet, som
uppbyggts en våning samt täckts med en hög, lanterninkrönt renässanshuf,

har fogats en enkel tvåvåningsbyggnad (jämte bottenvåning) i tidens

stil med brant tak och trappgaflar. Det förefaller äfven som om en flygel

anslöt sig till denna på sydöstra hörnet, ehuru det är svårt att i den sam-

manträngda vyen säkert urskilja de olika husen bakom det Sparreska.

Lars Sparre dog 1644. Kort därefter synes det blifvit bekant,

att arfvingarna önskade sälja huset, och bland dem, som framträdde

som spekulanter på den väl belägna egendomen, var den unge fältmar-

skalken Carl Gustaf Wrangel. Ehuru upptagen af sjökriget mot Dan-

mark och sedermera af andra krigsoperationer, fann han dock tid att

noggrant öfvervaka skötseln af sina stora egendomar och byggnadsföre-

tag i Sverige. Han underhåller en oafbruten korrespondens med sina

bokhållare. Bref växlas hvarje vecka, stundom t. o. m. oftare, alla prak-

tiska och ekonomiska förhållanden, som röra grefvens domäner, rela-

teras med synnerlig utförlighet och dessutom åtskilligt annat ur dags-

krönikan, som kunde intressera honom. Wrangel å sin sida lämnar be-

sked om allt som skall göras ; han vill synbarligen spela en aktiv roll

i hemlandet, trots att han är personligen frånvarande.

Det kan icke komma i fråga att här referera hela denna »econo-

miska correspondence» rörande Stockholmspalatset och andra byggnader,

som fördes mellan Wrangel och bokhållarna Nils Jönsson och Nils

Olofsson (tillhörande Skokloster och Rydboholmsarkiven). Den fyller flere

volymer. Jag får inskränka mig till meddelande af en del notiser, som
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kunna vara af särskildt intresse för ifrågavarande byggnadshistoria, och

får i öfrigt hänvisa till den utförligare publikation af dessa bref, som för-

beredes af dr. K. O. Setréus, genom hvars välvilliga hänvisning jag

fick kännedom om dem. Däremot har jag ansett lämpligt att med-

dela något längre utdrag ur de bref, som skrifvits af Wrangels bygg-

nadskontrollant och arbetsledare såväl i Stockholm som vid Skokloster,

»ingeniören» Henrik Anundsson, emedan dessa i regel äro helt och hållet

ägnade åt beskrifning af byggnadsarbetets fortgång på de olika platserna

och icke fyllda af andra ekonomiska spörsmål såsom bokhållarnas bref.

De återfinnas i bilagorna likasom äfven de synnerligen värdefulla skrif-

velser, som Nicodemus Tessin riktat till Carl Gustaf Wrangel.

Sedan Wrangel i april 1 646 blifvit underrättad af bokhållaren Nils

Jönsson att Lars Sparres arfvingar önskade sälja palatset på Riddar-

holmen, skrifver han den 2 juni till bokhållaren som följer: »Hwad

Herr Sparrens huus anlangar, så ähr iagh sinnadt sådant om ett billigt

wärde migh tillhandla och icke uthur händerna låta, derföre I eder strax

hoos dess herr söner dedt nogaste kiöpet befråga och medh dem derom

accordera wele. » — Uppmaningen understrykes i flera senare bref. Föl-

jande år den 19 juni säger sig emellertid Wrangel ha funnit det be-

gärda priset — 16,000 rdr sp. — väl dyrt, då huset icke var taxeradt

till mer än 7 å 8,000 rdr. Han vill skrifva om saken direkt till Erik

och Svante Sparre. En öfverenskommelse synes också verkligen kom-

mit till stånd mellan Wrangel och de Sparreska arfvingarna, ty den 27

maj 1648 skrifver Wrangel, att han beslutit köpa huset för 15,000 rdr

och uppmanar nu bokhållaren att anskaffa dessa penningar.

Den segerrike fältmarskalkens lifliga åstundan att bli ägare af

Sparreska palatset hade emellertid trängt fram till drottningen, och hon

torde icke önskat bättre än att på ett effektfullt sätt få visa honom re-

geringens erkänsla för de ovanliga krigsbedrifter, han just under dessa

år utfört. Kungl. Maj:t trädde emellan och köpte den 26 juni 1648

det Sparreska palatset för 16,000 rdr samt öfverlät det genom gåfvo-

bref af den 2 juli samma år på Carl Gustaf Wrangel. I det köpebref,

som upprättades mellan Kungl. Maj:t och Sparres arfvingar, beskrifves

tomten såsom belägen »mellan wälborne h:r Carl Bondes tompt och

sal. h:r Axel Banérs arfvingars tompt hållandes uthi längden
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uppå norre sidan 225 alnar och på södre sidan 160 alnar, men uthi

bredden på västre sidan bredvidh siön 1 24 alnar och på östre sidan vidh

porten 10 alnar».
1 Tomtens karaktäristiska, mot torget afsmalnande

form framgår ju tydligt äfven af dessa måttuppgifter. Wrangel försökte

senare flere gånger att få köpa till angränsande markområden, framför

allt hade han en mycket liflig åstundan att komma i besittning af den

Bondeska tomten, men hans ansträngningar i detta afseende ledde icke till

något resultat. Den gamla Sparreska tomten bibehöll sin egendomliga

form ända in på 1 800-talet.

Sedan Wrangel väl kommit i besittning af denna egendom, började

han uppgöra planer till palatsets ombyggnad och förskönande. Den 7

maj 1649 meddelar han bokhållaren bl. a. följande: »Effter såsoma iagh

aktar framdeles, will Gudh, på den sijdan, som wetter åt siön, uppå

mitt huus på Riddarholmen i Stockholm, at låta bygga en altan utpå

wattnet och däremellan begripa såsom en hampn, dijt man med båtar

och farkoster för wädret säkert kan anläggia, ty måste I sökia imed-

lertijdh at skaffa sådant wärke tillsammans som därtill kan wara nö-

digt.» — Det är sålunda hamnen och altanerna, utvidgningen åt sjö-

sidan, som först skall komma till utförande; i öfrigt kan det gamla huset

tillsvidare få stå orördt. Wrangel själf synes alltifrån början fattat

ett särskildt intresse för dessa ståtliga terrass- och hamnanläggningar,

som han synbarligen personligen planlagt och skisserat. I och för de

mera genomgripande förändringarna på byggnaden behöfde han arki-

tekthjälp, men i afseende å altanerna och hamnen torde arkitektens bi-

stånd varit inskränkt till en del detaljfrågor rörande det praktiska ut-

förandet. Hvem denne arkitekt var, få vi veta i brefvet af den 10 ja-

nuari 1650, där Wrangel med egen hand tillfogat följande postskriptum

:

»Effter såsom iagh har resolverat, omGudh will, till att lotta böggia huuset

på Gråmunkeholm så skiönt som iagh kan, alltså wille I (säga) åttLa

Valle att han giöre migh een så skiönt modell såm han kan. Jagh will

inte haffwat för stortt ogh medh månge rum, men att rummen bliffwa

stora ogh well proportionerade på italiensk manier och uthföre ått siön

medt affsattser ogh altaner, ogh att unner altanerne kunne bliffwa wå-

ningar såm bastuffwa ogh annor desslijck. I moste intet för begynna på

1
Jfr Utredningar öfver statens mark och tomter. I. bil. U.
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byggia för en iagh hafwer sijtt modellet ogh deröffwer lotta eder wetta

min meening. » — I ett senare bref (den 6 aug.) heter det, att modellen

»nicht nur in einem blossen Abriss sondera im Pappwerk sein muss,

damit es die Statur recht representieren kann».

Bokhållaren inledde naturligtvis genast i början af året förhand-

lingar med de la Vallée och försummade icke heller att allt som oftast

påminna honom om grefvens önskningar, men Jean de la Vallée var

icke den som fäste sig vid påminnelser. Läser man dessa ständigt åter-

kommande vittnesbörd om hans oändliga uthalningsmetod såväl i fråga

om detta arbete som i fråga om andra byggen, så kan man knappast

värja sig från det intrycket, att han hade en afgjord motvilja för utfö-

rande af arkitektritningar. Återstår att konstatera, om han hade mindre

motvilja för något annat slag af arbete? ... Så ofta än de la Vallée

påminnes af Wrangels olika ombud, så rikliga belöningar, som utlofvas

eller redan skänkas, så synes han dock aldrig ha förmåtts att uträtta

något annat vid detta bygge än att efter lång väntan korrigera Wrangels

planer till altanerna och öfvervaka deras utförande. De la Vallées ställ-

ning skall åtminstone delvis belysas i det följande, ehuru vi ingalunda

kunna meddela allt, som berättas om hans olust, hans löften och ursäkter.

Sedan Wrangel förgäfves hade väntat öfver ett år på något arbete

af de la Vallée, skrifver han den 24 april 1651 till sin bokhållare: »Undt

die weil sich dieser mit anderen geschäften all zeit excusieren thut, so

haben Ihre Königl. Maij:t ia einen anderen Architectum, nahmens Tessin,

welchen Ihr ansprechen undt vermögen könnet, dass dieser das modell

zu machen undt einzurichten iiber sich nehmen möge.

»

Bokhållaren dröjde icke heller med att vända sig till den namn-

gifne arkitekten. Men Tessin stod så godt som på resande fot: han

skulle nämligen »auff Ihre Königl. Maj:tts aller gnädigste abfertigung»

begifva sig utomlands för att studera byggnadskonsten. Då arrange-

rades saken så, att Tessin under sin resa genom Tyskland samman-

träffade med Wrangel i Wollgast, där byggnadsfrågan närmare dryf-

tades. I Wrangels bref af den 26 juni omtalas detta besök: »Sonsten

ist der Baumeister Nicodemus Tessin schon beij mir gewesen undt hat

mir wegen meines hauses auffm Ritterholm nachricht hinterbracht.

»

Detta var ju i och för sig godt och väl, men Tessin fortsatte sö-
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derut och kunde under de två närmaste åren icke taga någon direkt be-

fattning med bygget i Stockholm. Wrangel å sin sida var alltför ifrig

för att vänta, tills Tessin återkommit. Han sysslar fortfarande med

att på egen hand uppgöra projekt till husets förskönande och utvid-

gande, men då dessa förslag icke äro utan vidare praktiskt använd-

bara, uppmanar han bokhållaren att ånyo söka förmå de la Vallée att

taga sig saken an, framför allt genom att korrigera grefvens ritningar.

Den 30 oktober 1651 sänder han sålunda ett långt bref rörande Stock-

holmshuset jämte »einen abriss, wie ich etwa vermeinte, dass haus ge-

bauet werden könnte, welches zwart nur ein project ist undt nicht die

meinung hat dass es gleich darnach gebauet werden sollte». Med egen

hand tillägger han på svenska följande intressanta P. S.: »Kunne I förmå

La Valle ennu dertill att han giorde migh en dessein aff huset, så skede

dett migh till synnerligt behag ogh will iagh gerne löna honom för sitt

omack, men ther han intet wahre aldeles till att bringa ther till, so giöre

lickwisst eder flitt att han corrigerade thett projectet, som iagh nu her-

hoss sender eder till. Jagh hafwer så ungefehr effter mitt fantasi letta

giöra desseinen effter situationen aff tomten effter den affrittningh i migh

i förledhne höst till sende. Jagh kan nu intet wetta om thett så kan

gå. Tegellsten moste I för alltingh anskaffa till nogre hundrade tusen

på thett att, ner byggningen skall begynnas, man do der medh intett

förlagt bliffwer. Bergett, som den innerste borggåhln bliffwer, moste I

strax begynna att brenna bortt, på thett att allt slett bliffwer; ther till

moste oghså anskaffas iordt till opfyllningen igen.»

Någon ritning af de la Vallée lyckades man, som sagdt, tills vidare

icke ernå, men i Stockholm arbetas dock under år 1652 rätt ifrigt så-

väl med bergsprängning som med uppmurande af den nya rundeln —
det norra tornet — efter Wrangels eget utkast. Därom skrifver bok-

hållaren den 12 februari: »Gudh, den högste, gifwe iagh kunde förmå

byggemästaren La Valle där till att han wille öfwerse den afrijtningen,

som hijt öfwerskickat ähr; hann lofwar alla dagar, den ena efter den andra,

dock lijkwäl ähr ännu intet efterkommit. Som iagh förnimmer, så blif-

wer ingen förändring om rundelen eller den gången, som skall gå igönom

husit ut på altanen och neder till siöen, uthan allenast på de byggnin-

gar, som skola byggas nider på gårdhen.»
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53- Planritning till en del af det Wrangelska palatset under pågående ombyggnad.

Skokloster.

54. Tidigt projekt till det Wrangelska palatsets ombyggnad. Skokloster.





Med största intresse måste man då fråga sig huru Wrangels

egna projekt till palatsets ombyggnad sågo ut. Svaret torde åtmins-

tone delvis gifvas af några ritningar, tillhörande grefve Brahes arkiv

på Skokloster. Den minsta af dessa visar sannolikt ett af Wrangels

tidigaste förslag till hamnen och altanerna. Omkring en rätt stor bassäng

är lagd en träbro på pålar, infarten förmedlas af en vindbrygga. Alta-

nerna äro utbyggda öfver bergsluttningen mellan de två tornen : tvenne

breda terrasser bilda öfvergången från palatsets bottenvåning till stran-

dens nivå. Trapporna delas sålunda i fyra afsatser: de börja med en

bred arm, sedan svänga de

med två armar mot hvar-

andra i utdragna bågar, så

att en elliptisk grundfigur

uppstår, för att slutligen

åter sammanlöpa i en bred

arm, som för ned till den ut-

byggda hamnpiren. Ter-

rasserna stödja delvis (på

norra sidan) mot berget,

men till större delen hvila de

på murade hvalf. Under

dem få vi tänka OSS diverse Tidigt projekt till altanerna och hamnen vid Wrangelska

, 0 . palatset. Skokloster.
ekonomierum, såsom ju an-

tydes i Wrangels bref. På södra sidan lägger man för öfrigt märke till

en rak trappa eller ramp, som leder genom terrassen från stranden upp

på gården. 1

Samma terrassanordning som på denna ritning, men med en fortsätt-

ning af byggnaden in åt gården på södra sidan finna vi på en annan

planritning, hvilken tydligen härleder sig från samma tid som den förra.

Den nyssnämnda raka trappan är här ersatt med ett slags spiraltrappa,

och från denna fortsätter en gränd eller gång genom husets södra flygel

fram till gården. (Jfr uttalandet om gången genom huset i ofvan cite-

rade bref af den 12 februari 1652.) För att förstå meningen med

1 En stor planritning i den Westinska samlingen i Uppsala universitetsbibliotek betecknas

tydligen med orätt såsom projekt till Wrangelska palatset.

7 — 122245. Sirin, Gamla Stockholmshus

.
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denna rätt egendomliga anordning måste vi komma ihåg att huset låg

på en brant bergsluttning, och på dess södra sida fanns knappast nå-

gon väg nedtill stranden; det Bondeska huset slöt sig här tätt intill. På

norra sidan var det visserligen meningen att anlägga en väg mellan

Wrangels och Rosenhanes palats, men då de höga herrarna snart rå-

kade i gränstvist, synes ovisst om den kommit till stånd. Tanken på
en egen kommunikationsled från gården till stranden var under såda-

na förhållanden rätt naturlig. Det stannade dock vid blotta projektet: när

palatset ombyggdes och de byggnader från en äldre period, som här

bilda den södra flygeln, fingo vika, kunde man icke förstöra rummen med
en sådan gång. Kommunikationsleden till stranden torde ledts norr om
det Wrangelska palatset.

Den tredje ritningen (i Skoklosterarkivet) visar ett förslag till hela

palatset, måhända ännu tidigare än de föregående, ty här saknas de

mångfaldiga altanerna på sjösidan. Endast en rak terrass är planerad

mellan tornen; den skall synbarlig stödjas på höga murar eller hvalf

för att kunna ersätta den brandta sluttningen mot stranden. Uppgången

till terrassen bildas af en half spiraltrappa; stranden där nedanför är skodd

med en träbro. Hufvudbyggnaden (det gamla Sparreska huset) har läm-

nats orörd. Den har fem större och fem mindre, oregelbundet förde-

lade rum på nedre botten; från det stora midtrummet leder en smal,

rak trappa till öfre våningen. I sydost är huset sammanbyggdt med

väl en fjärdedel af det forna fästningstornets periferi, under det att det

norra tornet, som skall nyanläggas, endast med en mycket liten del

stöter till byggnadens hörn. På denna sida förlängdes sedermera huf-

vudbyggnaden, så att äfven detta torn kom att omslutas till mer än en

fjärdedel af sin periferi. Åt gårdssidan äro långa, smala flyglar utdragna,

hvardera med två ingångar. Huruvida de planerats en eller två vånin-

gar höga, förblir ovisst, då inga särskilda trappor här finnas utsatta.

Senare gjordes emellertid dessa flyglar mer än dubbelt bredare, utom

till sin främsta del, hvilken bibehölls såsom en tornartad afslutning.

Södra flygelns fortsättning utanför borggården bildas af ett långt stall

med plats för 24 hästar samt längre utåt själfva »trekanten» af en liten

bostadsflygel. Från den norra flygelns ända är dragen en mur i sned

linje till denna trekant; sålunda bildas en sluten främre gård, en »basse
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cour» med inkörsport i den östra spetsen. Då marken sluttade starkt

både åt öster och väster, fordrades betydande sprängnings- och schakt-

ningsarbeten såväl för det nybyggda tornet som för terrassgården mellan

flyglarna. Härom finna vi på ritningen följande anteckning: »Dieser

Platz muss so hoch mit erde gefullet werden, dass sie von dem untersten

abschid bis mit der haussthurtreppe horizontal kombt.»

Troligen var det dessa eller liknande ritningar, som lågo till grund

för de arbeten, som utfördes vid palatset under åren 1652 och 1653.

Under förstnämnda år synes man, som sagdt, hufvudsakligen sysslat med

att »bränna berget» för tornet och den norra flygelns grund samt med

det nya tornets uppmurning; under följande år talas mest om pålande

och grundande för hamnen och altanerna. Den 7 maj 1653 skrifver

bokhållaren Nils Olofsson till Wrangel, att dagligen arbetas »medpål-

ningen samt ställningars förfärdigande uti rundelen till gipsmakarens

arbete »

.

Rörande ansträngningarna att få de la Vallée att lämna någon rit-

ning tillfogar han följande belysande interiör: »Ingenieuren Hindrich

(Anundsson) hafwer warit hos Mons. Lavalie medh förähringen hwilken

sigh den wäll hafwer behaga låtit, och Hans Excell :s samt dess gemåls

och lijfarfwingars gesundhet derutur druckit, låfwandes derhoos (såsom

han berättade) willia giöra sin flijt att afrijtet och desseignen med det

snaraste på bestå sättet skulle blifwa förrättat; hwad nu följer gifwer

tijden. » — Tiden gaf emellertid endast negativa resultat i afseende å de

la Vallées ritningar. Hans oförbätterlighet är ett ofta återkommande

ledmotiv såväl i bokhållarens som i ingenjörens skrifvelser från år 1653.

(Jfr Anundssons bref af den 24 maj och 30 juli.) I det senare brefvet

skrifver han bl. a.: »Jagh war hos honom i dagh, hölt honom före inttet

wara wäll giort att uppehålla en så hög och mächtiger herre och pa-

tron, som honom icke allenast nu uthan med tiden uthi mycket kan be-

fordersam wara, dertill han swarade, att honom kantska okiärt war att

honom icke bleff giffwen så mycken tidh dermed. . . sade sigh alså

omöjgeliget wara, att han Eders Excell: häruthi tjäna kunde; gaff mig

alså tillbacka igen den desseinen, som nu huuset är beskaffat, den iagh

honom i wåras på Eder Högh Greffl. Excell: nådige befallning gaff.»

Därmed hade då de la Vallée definitivt afsagt sig uppdraget att
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göra cn ritning till husets ombyggnad. Att han framdeles likafullt

brukas såsom öfvervakare af arbetena på sjöterrasserna visar blott, huru

ytterst svårt det var att i Stockholm uppdrifva en person med tekniska

kunskaper inom byggnadsfacket. Något direkt inflytande på husets ar-

kitektoniska omgestaltning utöfvade han emellertid aldrig. Ombyggna-
den bestämdes helt och hållet af Nicodemus Tessin, som nu, efter sin

hemkomst från Italien, åter får mottaga en anmodan från Wrangels om-
bud att författa ritningar till palatset. Den 3 september 1653 skrifver

Nils Olofsson: »Ingenieuren och iagh hafwa i gåår warit och talt med
Nicodemo Dossin om afrijtet och desseign på huuset efftersom La Valle

alldeles refuserat hafwer; och lofwar han wäll i tillstundande winter så-

dant förrätta willia som och sig till E: H: G: Excellentz tienst offerera,

doch det nu för andres antagne arbete, särdeles gref Magni, Diiglas

och fleres eij så hastigt kunna förfärdiga. » — Det värsta hindret för

Tessin att nu gripa sig an med det Wrangelska palatset var emellertid

icke de andra privatarbeten, som han hade för händer, utan Kungl. Maj:ts

uppdrag att leda ombyggnaden af Borgholms slott på Öland. Redan

i början af följande år afreser han till Kalmar och Borgholm och vistas

sedan här med korta afbrott till år 1660. Före sin afresa hade han

emellertid tagit noggrann kännedom om den Wrangelska tomten och

det gamla huset, så att han äfven på annan ort kunde författa ritningarna.

1657 1 februari synas de förelegat färdiga.

Under tiden lågo dock ingalunda byggnadsarbetena i Stockholm

alldeles nere. Vi ha redan omtalat grundsprängningen samt det norra

tornets uppmurande; dess täckande med koppar och inre utputsning äro

ofta på tal i bokhållarens bref under senare delen af år 1653 (under

årets förra del hade Wrangel personligen uppehållit sig i staden). Gips-

arbetena utfördes till en början af den något opålitlige stuckatörmästa-

ren Anckermann, som bl. a. företog sig att rymma till Riga under år

1656; sedermera synes Giovanni Carove varit anlitad vid bygget, så-

som framgår af ett (odateradt) kontraktkoncept mellan Wrangel och

nämnde stuckatör, och slutligen användes här (på 1660-talet) stucka-

tören kapten De la Chapelle. — Den 9 juli 1653 är det fråga om »den

drufwan öfwerst på rundelen och hwad däröfwer komma skall, som

ock på hwad sätt den skall blifwa förgyllt». I samma bref frågar bok-
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hållaren, »om matsalstaket (i rundeln) skall blifwa med målade stycken

gjordt som i fältmarskalkens sal. Linnar Torstenssons och herr Gustaf

Horns hus?» En annan gång spörjes åter rörande den svarta och hvita

marmorn till golfvet i samma praktrum ; den måste beställas från Hol-

land eller Liffland. Stenen togs sedermera ifrån Holland och vållade

bokhållaren mycket obehag, emedan den holländske skepparen kräfde

sin ersättning på ett mera eftertryckligt sätt än grefvens svenska leve-

rantörer, hvilka kunde få vänta åratal på sin betalning.

Själfva hufvudbyggnaden stod tillsvidare orörd. Den beboddes pe-

riodvis af åtskilliga förnäma personer, såsom hertig Karl, Magnus Gabriel

De laGardie,ScheringRosenhane, Katarina De laGardie o. a., hvilka trots

sina framstående ställningar och stora revenuer vid flera tillfällen visade

sig högst motvilliga att erlägga någon hyra. 1 Lika svårt hade Wrangel

å sin sida att prestera de 300 rdr, som skulle utgöra hyra för den tid

han logerat i Schering Rosenhanes palats. Det dröjde flera år, innan

de betalades. Öfverhufvud voro de ekonomiska förhållandena ofta af

den art, att man med förvåning frågar sig huru det var möjligt för

Wrangels ombud att hålla arbetena i Stockholm och vid Skokloster

samtidigt någorlunda i gång. Kostnaderna skulle hufvudsakligen be-

stridas genom räntor från de svenska och finska godsen, men dessa ut-

föllo ytterst ojämnt, under vissa år icke alls i reda penningar. Då hände

det att medel måste anskaffas genom pantsättning af dyrbarheter, såsom

Wrangels stora silfverservis, eller också fingo byggnadsarbetena under

någon tid alldeles ligga nere. Det säger sig själft, att palatset under

sådana förhållanden icke kunde fullbordas med någon synnerlig fart.

I bokhållarens liksom i ingenjörens bref från år 1653 talas mycket

ofta om pålandet för hamnen samt för de yttre terrasserna. Den 1 1 juni

har man skaffat sig en kran till, för att arbetet skall gå fortare. Den 9 juli

äro de mesta hammarbanden lagda, och nu skola pålar slås, där murarna

komma att stå; 460 pålar hafva redan åtgått. Den 27 augusti hålla

fyra murmästare på med murandet af altanerna. Från årets senare del

1 Dessutom var detta palats ofta uthyrdt till större bröllopsfester. C. G. Tessin har äfven

gjort en anteckning härom. Han skrifver: »I Fröken Oxenstiernas Journal Mscrpt, säges att de

flesta Adeliga Bröllop höllos i Herr Lars Sparres hus, näst intill det Kruusiska, bakom Riddar-

holmskyrkan. Der bodde de nygifta kvar tills de flesta visiterna voro emottagne». (Tessin och

Tessiniana s. 334.)
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saknas så täta underrättelser, emedan Wrangel då befann sig i Sverige

och säkerligen icke försummade att i egen person taga arbetena i be-

traktande. Det torde dock dröjt ett stycke in på följande sommar, innan

den stora hamnen var fullt färdig. Den 2 september 1654 kan emellertid

bokhållaren omtala, att konungen, som förleden måndag besökte Riddar-

holmskyrkan, äfven varit »her neder på den nyia bryggian wijd huset,

hwilken behagade Hans Kongl. Maij:t mycket wäll för hamnens skull»,

och skall han vid samma tillfälle ha framhållit för borgmästaren denna

brygga såsom ett efterföljansvärdt mönster för staden.

Hvad själfva altanerna beträffar, så gick det mycket långsamt med
dem, hufvudsakligen emedan man icke lyckades förmå de la Vallée att

lämna nödiga arbetsritningar till detta parti. Enligt hvad som framgår

af flere bref ville nämligen Wrangel, att de la Vallée skulle hjälpa till

med att korrigera ritningarna till altanerna, då ju Tessin icke var till-

städes. Slutligen— år 1655 — synes man också verkligen lyckats ernå

en ritning af de la Vallée. Den 28 juli detta år skrifver nämligen bok-

hållaren: »Her i staden fortfares dagligen med altanernes betäckande

efter Mons. La Valles gifne förslag, och hafwer han några resor warit

derhoos och underwijst dem huru som de täckijas skall och förmodar

att det wäll skall angåå, när näfvern och den huggne gålfstenen kommer

där åfwan uppå. » Den 1 1 augusti bekräftas samma uppgifter, och därtill

få vi veta, att enligt de la Vallées förslag altanerna skola kantas med

kopparskoning och däröfver skall läggas en huggen sandstenslist rundt-

omkring. Golfvet skall packas med lera och näfver och klädas med

sandsten. Emellertid förklarar de laVallée senare, att sandsten ej kommer

att hålla vattnet från hvalfven, och man funderar då på blybetäckning,

men bestämmer sig slutligen för holländsk klintsten (»klinkor»). Det

dröjde emellertid flera år innan man kom så långt med altanerna: ehuru

tidigast började, hörde de dock till de senast fullbordade partierna på

det Wrangelska palatset.

Under de två närmaste åren, 1655 och 1656, åstadkoms endast

föga nytt vid det stora bygget i hufvudstaden. Man stod villrådig

i mer än ett afseende, då fortfarande fullständiga arkitektritningar

saknades. Material, såsom tegel och bjälkar samt sandsten från Gott-

land och marmor från Holland, samlades i rätt stora kvantiteter, men
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något egentligt byggnadsarbete synes under detta år icke företagits.

Den 29 mars 1656 säger sig Olofsson vänta grefvens order »om med

murningen i huset detta året skall fortfaras»; den 3 maj väntar han åter

order, »om det skall fortsättas med altanerna». Wrangel å sin sida

kunde knappast gifva synnerligt omfattande byggnadsorder utan att sam-

tidigt vara i tillfälle att hänvisa till byggnadsritningar. Dessa anlände

icke förr än i början af följande år från Tessin på Öland. Genom ett

bref från Anundsson af den 6 februari 1657 få vi närmare upplysningar

härom. Han säger sig mottagit grefvens bref af 13 januari, »hwarothaff

iagh förnimmer Ers Högh Greffl. Excellentz sigh nådigst resolverat, dhet

huset uthi Stockholm å Riddareholmen för händer taga och effter dess

dher å gjorde dessein att förfärdiga låtha, migh derhoos afrijtet gunstigst

öfwerskickat». Han har mottagit befallning att noga öfvervaka, »att

samma huus måtte medh taak och annat nätt och sijrligit blifwa giordt,

aldeles effter den faciat och afrijte, som H. Nicodemus Thessin dher

opå förfärdigat haffwer». — Så snart han kan komma in till staden från

Skokloster, skall han göra sitt bästa för att sätta dessa arbeten i verket.

Man skall då börja med att rifva skiljemurarna i det gamla huset och

upprensa teglet, som kan brukas i det nya. Det torde då äfven blifva

bäst att använda »samme murmästare, Mr. Jöran Jesuwith, som fördetta

altanen murat hafwer». Vidare framhålles, att en del nya bjälkar måste

insättas i trossbottnen, ty de gamla sitta för glest. Slutligen säger sig

Anundsson vilja låta afkopiera »det perspectivet oppå huset i Stockholm,

som major Osten gjordt och rijtat hafwer», innan han öfversänder det

till grefven.

Den 20 februari afsändas så de nämnda »perspektiven», hvilka tro-

ligen voro utförda för att ge grefven en föreställning om huru långt arbe-

tena fortskridit, särskildt på sjösidan med trapporna och terrasserna. I sam-

ma bref omtalar Anundsson det intressanta förhållandet, att tvenne olika

fasadförslag utarbetats till palatset, det ena med målad och det andra med
skulpterad dekoration. Han frågar »widh hwilckendhera faciaten, som Ers

Högh Greffl. Exell: nådigst behagar att förbliffwa, antingen wid dhen

första medh stenhuggare- eller dhen senaste medh förbemite måhlare-

arbete uthan till. Förty om dhet skulle blifwa medh stenhuggarearbete

inneåth hoofrummet, som den första faciaten innehåller, måste dhe
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yttre muhrarne aldeles nederriffne, men hwar dhet medh måhlarearbete

uthantill skulle bliffwa beprydt, behöffwer man eij dhe ytterste muhrarne

att omkullrijffwa uthan man kundhe först skilj emuhrarne inne uthi huset

förändra och taket så länge beståendes bliffwa, intill dess man så wijda

kommer, då man dhet straxt kundhe nedderriffwa och sedan som dhet

sigh medh rätta böhr medh altanen dher offwanpå förfärdiga låtha.

»

Han återkommer till samma spörsmål om de två fasadförslagen i

brefvet af den 20 mars och framhåller där åter, att de gamla murarna

icke äro nog säkra för att bära en huggen sandstensdekoration, som
blott kunde fästas med järnklamrar. Han vill påminna sig, att grefven

redan vid afresan uttalat sig för förslaget med målad dekoration, hvilket

också framdeles bekräftas genom bref från Wrangel. Man behöfde så-

lunda icke rifva de gamla yttermurarna, men däremot nedtogos alla de

inre skiljemurarna, och rumsanordningen gjordes om.

Rifningsarbetet är slutfördt den 4 april 1657 och teglet upprensadt

»som och dhen norra flygelen, dher trappan kommer, i lijka måtto neder-

riffwen, hwarföre ärnar man nu (will Gud) begynna att ahnläggia skilj e-

muhrarne i samma huus och detta någorledes i wärket bringa » . Nu synes

det åter gått jämförelsevis raskt framåt med arbetena i Stockholm, ty

redan den 24 april kan Anundsson anmäla att »skiljemuhrarne i dhen

undre wåhningen, som går igenom åth altanen, till dhet gamble stock-

wärket (ähre) upfördhe, som och hafwer man begynt att låtha gräfwa

fundamentet för dhen trappan och nye flygelen, som kommer vidh dhet

södre tornet» . . . »Eliest hafwer iagh och för mitt afresandhe dher ifrån,

ahnlagt dhet nya logementet, som kommer widh dhet norre tornet åth

Rosenhanes tompt, hwar opå dhe 4 geseller haffwa att muhra, till dhess

fundamentet, som förbem:t ähr på dhen södra sidhan uthgräfwet blifwer.

»

Samtidigt med att det gamla husets indelning förändrades genom

uppförande af nya skiljemurar, begynte man sålunda anlägga de nya flyg-

larna, som hvardera skulle innehålla en uppgång till de öfre våningarna.

Början gjordes därvid med den norra flygeln, men i följd af mellan-

kommande hinder, för hvilka här nedan skall redogöras, fullbordades

dock denna flygel betydligt senare än den södra. Det af Anundsson om-

nämnda »logementet, som kommer vid det norra tornet», utgjordes san-

nolikt af en förlängning af det gamla huset. Från detta parti utbyggdes

56



58. Våningen en trappa upp i det Wrangelska palatset. Planritning af Nic. Tessin d. y.

(1697). Nationalmuseum.

59, Fasad- och sektionsritning till det Wrangelska palatset ak Nic. Tessin d. ä.

Nationalmuseum.





sedan den egentliga flygeln, för hvilken tillsvidare endast en del af grunden

torde varit lagd. På södra flygeln liksom äfven på det gamla södra tornet,

som delvis nybyggdes, fortgingo arbetena raskare och med bättre resul-

tat detta år. De omnämnas i Anundssons bref den 9 maj och den 18

juni; i det senare få vi veta, »att man fuller dhe skiliemuhrarne på södre

flygelen åth Her Gustaf Bondes tompt, dher som kiöket kommer, så

högt dhet med hwalfwen bliffwer, mäste deels uppfördt». — Södra fly-

gelns källarvåning var alltså nu på sommaren 1657 uppmurad. Här in-

reddes kök och ekonomirum. Men Anundsson klagar öfver att arbetet

icke går så fort framåt, som man kunde önska, »af orsaak, dhet book-

hållaren dhertill inge peninge medell kan mächtig bliffwa». Dessutom

har stadens magistrat tagit alla muraregesäller till Skansen, som bygges

utanför Södermalm. Stockholms fasta försvar var en sak, som måste

gå före alla privata herrars byggnader! Men detsamma gällde äfven om
de kungliga byggnaderna, ty i början af 1660-talet klagas öfver att mu-

raremästarna måste sända sina gesäller till Drottningholm.

Det var tydligen icke lätt att forcera arbetena, då så oberäkneliga

hinder kommo emellan. Södra flygeln tog väl ett par år ännu i anspråk.

Den 26 juni 1658 rapporterar bokhållaren, att det går tämligen fort

med arbetena på södra flygeln och i gamla huset: hvalfven äro slutna,

och nya bjälkar öfver den understa våningen inlagda Den 18 juli skrif-

ver Wrangel till bokhållaren: »I wille medh det allra första låta i grundh

rifwa neder dhe logementer, dher uthi I her till hafwa bodt å den sijdan,

som wetter åth H:r Gustaf Bondes huus, sedan låta bortföra stenen och

gruuset och göra platzen wel reen på det, nehr ingenieuren kommer, han

då desto bättre må kunna leggia an den flygelln, som han effter desseinen

medh retta böhr wara.

»

Bokhållaren hade tydligen bott i en mindre byggnad, belägen fram-

för den södra flygeln (möjligen den på planritningen förekommande tvär-

byggnaden), och denna måste nu bort, för att den nya flygeln skulle

kunna fullt utbyggas. Befallningen verkställdes också med det första,

men det dröjde dock mer än ett år till, innan hela flygeln var uppmurad.

Härom meddelar bokhållaren den 29 september 1659: »Arbetas ännu

på det stora hustaket att uppslå bräder däruppå, så att man förmodar

i höst till att begynna att beslå det medh kåppar, och på dhen södher

8 — 122345. Sirén, Gamla Stockholmshus

.
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flygelen arbeta murmästare dageligen och förhåppas den och så högt

upbringas kunna som den wara böör; sedan kan man i winter låta laga

inne i huuset medh fyllningar, gålff, trotzbottnar och annat mehra; doch

manglar till snidkarens arbete fönster- och dörrcarmar, fönsterbågar och

annat mehra, som i winter förfärdigas kunde.»

I samband med den södra flygelns byggnad bör äfven nämnas, att

Wrangel gjorde upprepade försök att vinna ökadt tomtutrymme på denna

sida. Det Bondeska huset, som stod på tomten närmast söderut, skildes

från det Wrangelska endast genom en gränsmur. Under senare delen

af år 1658 och början af följande år gör bokhållaren sitt bästa för att

förmå riksskattmästaren att afstå sin tomt till Wrangel för ett skäligt

pris. Gustaf Bonde förklarade sig emellertid icke kunna sälja sitt hus,

»effter det låge i så god lägenhet uth med siöön», för mindre än 12,000

rdr. Visserligen modifierades priset sedermera till 10,000 rdr, men

äfven detta fann Wrangel för dyrt, då han icke kunde använda det gamla

huset, utan endast ville komma åt tomten. Något köp blef sålunda icke

utaf, och lika litet lyckades Wrangel komma öfverens med kommissa-

rien Reenfeldt, hvars tomt, belägen mellan den Stenbockska och den

Rosenhaneska, han äfven spekulerade på. Den inköptes, enligt hvad vi

redan omtalat, år 1 666 af Johan Gabriel Stenbock.

Bergsprängningen och grundläggningsarbetena för den norra fly-

geln hade ju börjat redan 1652, men något vidare hade man icke gjort

här under de närmaste åren. När Tessins ritningar anländt (år 1657)

och det blef fråga om att uppmura äfven denna del, mötte ett hinder

af mycket förtretlig art. Schering Rosenhane, som ju ägde den bredvid

liggande tomten, önskade icke, att Wrangel skulle ha utsikt från sitt

hus in på hans tomt. Enligt ett bref från bokhållaren af den 10 mars

1658 ville herr riksrådet »ej tillåta några fönster på den sidan, som

wetter åt hans tompt». Med anledning häraf skrifver Wrangel den 8

april till bokhållaren: »I synnerhet will I winlägga Eder derom att huuset

på hollmen må blifwa färdigt, och dhen flygelin på söder sijdan med

själfwa huuset må i denna sommar blifwa upfördh. Och imedlertijdh

låta blifwa den norre sijdan, som weter åth Hr. Rosenhane, till dess

Jagh med honom ähr richtig.» Wrangel synes också omedelbart ha

skrifvit till Rosenhane, ty dennes svar, adresseradt till »högtärade, käre
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bror», är dateradt Göteborg den 26 aprii 1658. Han erinrar där Wrangel

om, att de tidigare ingått en öfverenskommelse rörande tomtgränsen, enligt

hvilken han hade rätt att uppsätta en mur mellan tomterna. Den »hindrar

intet att min högdt:de käre bror icke kan hafwa fönster och liuus nog

på min sijda innan om muren». Studerar man närmare den öfverenskom-

melse, som slutits mellan Wrangel och Rosenhane, måste man äfven med-

gifva, att den senare var i sin fulla rätt, då han lät uppsätta en tomtmur,

rörande hvilkens höjd dock inga närmare bestämmelser ingå i kontraktet

(se bil.). Bokhållarens och ingenjörens ansträngningar att få Schering

Rosenhane att afstå från detta företag voro i själfva verket tämligen

omotiverade och blefvo följaktligen resultatlösa. Muren uppfördes såsom

Schering Rosenhane önskade. Det kunde väl icke heller undvikas, att

den förtog en del ljus från bottenvåningen i Wrangelska palatset, men
till den egentliga hufvudvåningens höjd nådde den säkerligen icke.

Det var väl dock icke enbart detta tomtgräl och däraf föranledd

olust att fortsätta, som förorsakade att den norra flygeln blef stående

ofullbordad ända in på år 1664. Man hade synbarligen under de mel-

lanliggande åren tillräckligt att göra med inredande af hufvudbyggnaden

och södra flygeln samt därtill med altanernas täckande. — Såsom ett

led i inredningsarbetena förtjänar omtalas bokhållaren Nils Olofssons

resa till Danmark 1659. Han hade tillkallats af grefven bl. a. för att

taga vård om en del dyrbara mattor och tapeter, som hörde till riks-

amiralens krigsbyte. Dessutom hemfördes från danska slott (Kronborg

o. a.) italienska marmorkaminer till de förnämsta gemaken i Stockholms-

palatset.

Under 1660-talets första år talas i brefven från Anundsson och

Olofsson mest om inredningsarbetena i den helt och hållet omgestaltade

hufvudbyggnaden. Dessa underrättelser äro både talrikare och mera de-

taljerade än att vi här skulle kunna referera dem alla; ett par af de vik-

tigaste brefven meddelas i bilagor. Af brefven framgår, att ritningarna

till rummens inredning samt alla detalj förslag rörande golfven, kolon-

nerna i vestibulen, dörrarna, fönstren o. s. v. alltid först skickades till

Wrangel, innan något gjordes i Stockholm. Naturligtvis började man

på nedre botten, där den stora matsalen i ena rundeln samt praktvesti-

bulen tog mycken tid i anspråk. Sedan kom ordningen till piano no-
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bile, hvilkens midtparti upptogs af en väldig sal. Taklaget till öfre

våningen utfördes på sommaren 1660. (Jfr Anundssons bref af den 10

april detta år.)

Den 22 augusti 1660 sänder Anundsson grefven en längre redo-

görelse för arbetenas dåvarande tillstånd, i hvilken det bl. a. heter:

»Hwad muhrningen här i Stockholm anlangar continuerar dhen

dagligen medh 6 muhrgesäller till at upföra dhet tornet, som kommer
fram åt gården på dhen sijdan som wetter till Herr Gustaf Bondes hus

(d. v. s. södra trapptornet) och sombliga arbeta på skorstenarnas upfö-

rande igenom taket och utputsningen ; och äre twänne wåningar af samma
torn upmuhrade och än dageligen där uppå arbetas. I mediertid hålla

timmermännen uppå at hugga på takresningen till förbe:te torn, och för-

menar att dher innan fåå dagar dhermedh skall blifwa ferdiga. » Sten-

huggarna äro i fullt arbete med »listernes anpassningh och fortsättningh

som och en tämlig déll af listerne kringom altanerne neder wijdhsjöönfer-

digie giorde». Han föreslår, att altanen skall täckas med koppar eller

med bly; altanen på själfva huset är redan täckt med koppar, så äfven

de båda gaflarna samt takfönstren »medh pelare och ståndare». Af de

huggna kaminomfattningarna, som tagits i Danmark (jfr Wrangels bref

af den 24 juli 1660), har en del gått sönder på vägen; Anundsson före-

slår nu, att de som äro »sönderbrutne» skola repareras med slipad

ölandssten, som, då den är väl polerad, föga skiljer sig från den ita-

lienska.

År 1 66 1 synes Wrangel själf under någon tid uppehållit sig i Stock-

holm och gjorde väl då hvad som var möjligt för att drifva på de lång-

samma arbetena. Men de ekonomiska förhållandena kunde han tydligen

icke förbättra. Den 19 oktober skrifver bokhållaren: »Och effter som

murmästare, måhlare och andra handtwerkare med pänningar eij blifwa

assisterade, kan man eij heller få dem till arbete, allenast timmerkar-

larne hålla oppå tråtzbåttnarna och qwinfolken bähra fyllning. » — Or-

saken till denna svåra brist uppgifves vara, att inga räntor influtit från

godsen under hela året. Likvisst, skrifver bokhållaren den 14 decem-

ber, måste till den andra flygeln her vid huset uppköpas bjälkar, spärrar

och spiror, som måste köras fram i vinter, om den skall kunna företagas

nästa år. »I lijka måtto ähr och till fundamentet och skiljemuhren fram
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wijdh gatun ett tämligit partij grååsten af nöden. » — Alltså var icke

ens grunden till norra flygeln ännu färdiglagd.

Under detta år hade föröfrigt den väsentliga förändringen vid stock-

holmsbygget ägt rum, att Nicodemus Tessin, som nu öfverflyttat från

Öland till hufvudstaden, personligen åtagit sig arbetsledningen. Anunds-

son fick med så mycket större energi ägna sig åt Skokloster. Tessin

uppför nu efter hand » scampeluner » till olika rum, efter hvilka snickare,

målare och stuckatörer skola arbeta. Men de svåra ekonomiska för-

hållandena lägga allt fortfarande mycket kännbara hinder i vägen för

planernas raska utförande. Tessin påpekar också detta förhållande i sitt

första bref från Stockholm (dat. 22 mars). På byggnaden i staden »ist

zwar diesen winter wenig änders geschehen alss nuhr die trossböden in

die oberen zimmer gelegt, weil die mittel, wie ich verstanden, mehren-

theils zum baw auf Skogkloster angewandt worden». Emellertid har

stenhuggararbetet till portalen mot sjön redan utförts; desslikes äro en

del marmorspislar uppsatta och snickaren håller på med dörrar och

fönsterkarmar till rummen i tornet. Så snart bräder kunna anskaffas,

skola golfven läggas i den öfre våningen. Allt skulle dock gå betyd-

ligt bättre, om grefven täcktes anordna en tillräcklig summa för palats-

bygget, till skillnad från Skokloster, »so könten die darbeij arbeitende

zu rechter zeit bezahlet und also recht angetrieben werden; wurde auch

beij dem gebeiiw eine gutte arbeit mit erleitlichen unkosten verrichtet

werden können, wan aber die arbeiter auf vertröstung arbeiten, werden

sie zwar doch bezahlet, aber in der arbeit fehlet es weit».

I sitt följande bref (den 26 april) skrifver Tessin om den italienska

golfstenen, som delvis gått sönder under transporten, men nu sorteras

för att man skall se, huru långt den räcker. Den skall inläggas i stora

rundeln, vestibulen m. fl. rum enligt mönster, till hvilka Tessin utar-

betar ritningar. Föröfrigt omtalar såväl Tessin som bokhållaren i sina

bref från samma tid de misslyckade paneler, indelade med pilastrar,

som snickaren utfört i grefvens sofgemak utan att bry sig om arkitek-

tens anvisningar. Tessin skrifver: »Es ist auch der tischler so steif in

seiner gefassten einbildung bestanden, dass beij ihme mit gelinder undt

gutter unterrichtung, welche ich im anfang gerne thun wollen, nichtes

zu gewinnen gewesen. » Bokhållaren yttrar sig ännu skarpare i sitt bref



af den 2 augusti. Till en början uttrycker han den förhoppningen, att

20 logementer i flygeln med matsalen och rundelen skola blifva fär-

diga till grefvens hemkomst »oansedt med altanernas och stengolfvens

inläggiande så väl som marmorstenarnas kantande mycket långsamt till—

gåår», och tillägger han, »serdeles med alchoven, at man den obstinate

snidkaren eij dertill bringa kan, at han capitelerne och det andra effter

architectens H. Nicodemi förslag (utförde), ehuru wäll Ståthållaren twänne

reesor hafwer skickat bud till honom, att han efter contracten den för-

färdiga skall, beropandes sigh deropå att han ingen bilthuggare bekomma
kan; doch hafwer han begieradt dilation, till nestkommande måndag,

och der han då ej will fort medh arbetet, måste man medh Rättens

twång honom der tillhålla». Ungefär ett år senare (den 23 maj 1663)

omtalas, att snickaren Muhl håller på att uppsätta bildhuggeriet och ändra

kapitälen i grefvens alkov.

Tessins långa bref af den 1 7 maj äger sitt stora intresse mera på

grund af hvad han där meddelar angående samtida arkitektoniska ar-

beten i Stockholm och på Drottningholm än på grund af dess speciella

upplysningar rörande den Wrangelska byggnaden. Det är marmorgolf-

ven som åter äro på tal. — Hvad de öfriga byggnadsnotiserna beträffar,

så få vi tillfälle att längre fram närmare uppmärksamma dem. Brefvet

förtjänar läsas i sin helhet. Ytterligare tre bref från Tessin (daterade:

21 juni, 26 juli, 25 oktober) innehålla meddelanden om marmorgolfvens

inläggande efter arkitektens ritningar, en sak, som tydligen beredde ho-

nom kännbara svårigheter, emedan så mycket sten gått sönder under

transporten. I stora rundeln kunde icke heller golfvet läggas, innan

Nicolas Valleri hade uppsatt sin plafondmålning, hvilken skulle omgifvas

af delvis förgyllda stuckornament. I en del af de angränsande rummen

utförde Henrik de la Vallée dekorationsmålningar, men då han synbar-

ligen bråddes på fadern i afseende å sitt långsamma arbetssätt, vållar

han förargliga dröjsmål, som både Tessin och bokhållaren beklaga sig

öfver. Den 21 juni meddelar Tessin att äfven portiken åt sjösidan är

färdig ända upp till kornischen, och att man håller på att kläda altanerna

med holländsk klintsten. Senare på hösten (den 22 november) skrifver

emellertid bokhållaren, att som vintern nu hindrar vidare arbeten, »haf-

ver man låtit med bräder täcka altanerna både framan för huuset och på
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den sijdan som åth siöön wetter, men det som först lades efter architecten

Nicodemi Tessins inrådan, låtit stå otäckt» , för att profva dess hållbarhet.

Icke heller följande sommar äro altanerna färdiga. Den 20 juni

1663 skrifver Anundsson, som åter kallats till Stockholm, att mester

Christian Fundt arbetar med all flit på altanen, som vetter åt sjögården,

»men på den andre och undre altanen kan man intet arbeta, emädan

här inga klinckor i förråd ähr densamma medh at betäckia, utan måste

dett gamla, förlorade taaket däröffwer för rägn och owäder stå låtta, till

dess at de klinckorna, som från Hollandt förskrefne ähre, ankorna kunde»

.

Ännu i ett af de sista brefven rörande det Wrangelska palatset, som

finnes i behåll, skrifvet af Nils Olofsson den 3 december 1664, talas

om att den från Pommern ankomne muraren, mäster Mathias, »lagt al-

tanen utanför huset från den sijdan, som påbegynt wore midt för por-

then». Tydligt är, att altanerna uppfördes styckevis med långa uppe-

håll, förorsakade af väntan på material eller af de långa vintrarna och

de regniga höstarna. Men när de slutligen blefvo färdiga, utgjorde de

säkerligen ett af det stora palatsets mest imposanta partier, ehuru det

förtjänar framhållas, att de bildade en tämligen fristående anläggning

utan egentligt organiskt samband med själfva byggnadskroppen.

För att göra huset alldeles otillgängligt för obehöriga och »wäll för-

waradt» , hade man för afsikt att uppsätta taggigt järnstaket såväl på alta-

nerna som framme vid fritrappan på borggårdssidan, men detta modifierades

sedan därhän, att fönstren i bottenvåningen förseddes med förgyllda

järngaller på inre sidan — en åtgärd, som kanske i grunden mera fram-

kallats af förnäma, utländska mönster än af aktuella, praktiska skäl.

Tessin sänder Wrangel en prydlig förslagsritning till dessa dekorativt

behandlade galler.

Inredningsarbetena fortgingo, som sagdt, i alltför långsam takt för

att vi här skulle kunna följa dem steg för steg. Under åren 1662

—

63 är det ständigt ånyo fråga om golfvens inläggande: i nedre vånin-

gen af sten (marmor och sandsten), i den öfre af trä. Rörande dessa

senare golf meddelar Anundsson den 15 maj 1663, att Tessin ville att

de skulle göras af lind- eller ekvirke, men då detta visade sig för dyrt,

gjordes de af furuplank, som emellertid lades »en tåll» lägre för att

man framdeles eventuellt skulle kunna täcka dem med ekbräder.
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I de stora rummen, särskildt på nedre botten, insattes ju italienska

marmorkaminer, men i rummen i den öfre våningen användes tyska

järnkaminer. Bokhållaren skrifver om dessa kaminer flere gånger på

hösten 1662 och tyckes mena, att de bli både dyrare och långsammare

än murade kakelugnar. Men grefven själf höll naturligtvis styft på så-

dana kontinentala vittnesbörd om importerad komfort. Hans palats

skulle icke i något afseende stå efter utländska fursteboningar. Här spa-

rades öfverhufvud icke några kostnader för att göra rummen så förnäma

och rikt utsmyckade som möjligt, ehuruväl utförandet kanske icke alltid

motsvarade de stolta afsikterna. Redan från början hade ju Wrangel sagt,

att han ville ha det hela inredt i italiensk stil. Därtill hörde framför allt

de i mönster lagda marmorgolfven, de stora, skulpterade kaminomfatt-

ningarna, likaledes af marmor, de ornerade stuckplafonderna med eller

utan målningar samt den arkitektoniska indelningen af väggarna, del-

vis utförd med panelverk, delvis med pilastrar och kolonner. Dessutom

få vi väl tänka oss, att de förnämare rummen dekorerades med stoffer och

gyllenläder samt dyrbara mattor och gobelänger, som Wrangel hemfört

som krigsbyte från sydligare länder. Men då man för alla dessa inred-

ningsarbeten var beroende af ett fåtal, icke alltid så konstnärligt sko-

lade handtverkare, blefvo de troligen något ojämna och togo en rund

tid i anspråk. Exempelvis kan nämnas, att stenhuggaren Melcher hela

vintern 1663 sysslade med marmorgolfvets polerande i södra rundeln;

snart är halfva rundeln, som den bör vara, skrifver bokhållaren den

14 mars samt fortsätter: »i audientzcammaren wijdh matsalen haf-

wer han ännu eij begynt eij heller hafwer snidkaren begynt på pannel-

ningen af orsak det H. Nicodemus hafwer låfwat der till willia giöra

een afrijtning och mönster» . I följd af de la Vallées sjukdom (han var för-

giftad af sin tjänare) har emellertid Tessin äfven fått öfvertaga hans

borgmästartjänst, och tillika måste han arbeta för »Hans Excell. Riks

Cantzlern, Riks Skattmästaren, H. Greff Thott och andra fleer förnemme

herrar, som honom dagligen uppwachta, föruthan Dråttningholms bygg-

ningh, så att den mannen sig deröfwer högeligen beklagar, att han eij

allt fullfölja kan, förmenar doch i dessa dagar afrijtningen kunna förfär-

diga». — Tydligen hade här i Stockholm på 1660-talet funnits ett rikt

arbetsfält för mer än en duglig arkitekt!
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I Anundssons bref från våren 1 663 talas om trappan i södra fly-

geln, hvilken framför allt måste vara färdig, innan grefven kan logera

i huset. Han har den 27 april börjat uppsätta balustern och därtill låtit

taga » så många af de pellarna, som giordes i Callmar och till altanen

ähre sirade, som kunde behöfwas till trappans fullbordan, på dätt sigh

icke någon kunde till dödtz eller skada falla». Samma arbeten omtalas

ånyo den 15 maj. Då har man föröfrigt äfven tagit bort den gamla

trätrappan framför gårdsterrassen och börjat gräfva fundamentet för den

nya stentrappan. Den 20 juni säges panelningen i grefvens kabinett

och i audienssalen vara färdig, men i alkoven är snickaren fortfarande

sysselsatt.

Såsom bokhållaren i sitt bref af samma datum framhåller, hafva

visserligen »capiteler, rosor och kragstenar» en gång varit uppsatta där,

»men effter som dhe eij effter afrijtet och chorintisk order, som det sig

borde, wore giorde, hafwer snidkaren dem igien måst nedertaga och för-

ändra, så wäll som heela alchoven, hwilket och orsaaken ähre at så lång-

sambligen der medh hafwer tillgångit». — De färdiga rummen äro ej

heller målade ännu, emedan H. Nicodemus tviflar på hvad sätt grefven

det nådigast önskar gjordt.

I slutet af året (eller början af följande år) synes Wrangel själf

kommit till Stockholm och tagit sin bostad i det nya palatset. Hufvud-

byggnaden och södra flygeln voro väl då tämligen i skick, men den

norra flygeln saknades fortfarande. Knappast mer än grunden var

tillsvidare uppförd af denna. Nu gjordes dock ändtligen slag i saken.

Flygeln uppmurades under sommaren och hösten, så att bokhållaren

den 3 december 1664 kunde skrifva till grefven: »Hwad byggningen

här wijdh huuset anlangar, så hafwa timmermännerne alltsedan Ers H.

Greffl. Nåde och Excell. lyckeligen afreeste arbetat på täckningen af

den nya flygeln, som i denna sommar uppmurat ähr, och taaket som

det sigh böör förfärdigat, och nu hålla oppå taaklisten där omkring,

som och höfla bräder till tråtzbåtnerne.

»

Då de skriftliga meddelandena rörande byggnadsarbetet i Stock-

holm upphöra med detta år, äro vi icke i tillfälle att följa dem fram till

deras slutliga fullbordan. Strängt taget torde icke heller ett sådant stadium

någonsin uppnåtts, ty att döma af senare dokument funnos här ännu på
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1670-talet oinredda rum. Emellertid använde sig Wrangel af palatset

från medlet af 1660-talet, de tider han vistades i Stockholm. Hans gemål

synes dessutom residerat här äfven under perioder, då riksmarsken skötte

sitt guvernörskap i Pommern. Hon dog äfven i Stockholm år 1673.

Från en tidpunkt, som knappast kan ligga mer än något år efter

grefvinnan Wrangels död, finnas ett par inventarier öfver Stockholms-

palatsets lösa inredning, hvilka äga sitt stora kulturhistoriska intresse

och därför här meddelas i bilagor. Af dessa dokument framgår, att alla

de bättre rummen i palatset voro klädda antingen med gyllenläder (såsom

den stora rundeln) eller med tyg: grefvens kabinett och audienssal äro nu

helt svartklädda, men förmaket har »alt franzoschen tapetenzeuch » på

väggarna. Hvad möbleringen beträffar, så synes den varit rätt ståtlig

i stora rundeln och i grefvens våning — här upptagas stolar, klädda

med gyllenläder och röd sammet, bord med silfverinläggningar, ebenholts-

skåp, speglar, taflor och flera musikinstrument— men i öfrigt är den både

sparsam och enkel. Det kompletterande inventariet får sitt hufvudsakliga

intresse däraf att det ger oss en föreställning om rummens användning.

Här uppräknas utom de stora salarna samt grefvens och grefvinnans

våningar, rum för sekreteraren, för kanslisten, för stallmästaren, för

hotjunkaren, för lifknekten, för prästen, för skräddaren, för källarmästaren,

för apotekaren, för sockerbagaren, för pigorna och pagerna, förutom

rum för grefve Wittenberg (gift med fröken Wrangel), för doktor Witt

o. a. Dessa rum synas i allmänhet endast haft enkla furumöbler och

»gemeine bettstetten » .
— Vid flera af de bättre sakerna i hufvudinven-

tariet står föröfrigt antecknadt i marginalen »nach Pommern». Det

låter som en antydan om att Wrangel själf icke kände sig så vidare bo-

fast i sitt stora, nya Stockholmspalats. Orsakerna voro väl af blandad

art: guvernörskapet öfver Pommern var naturligtvis ett skäl, men lika

viktigt var kanske, att där ute i den tyska provinsen icke fanns någon,

som kunde uppträda med samma ståt och myndighet, som den själfrådige

generalfältherren. Här hemma i Sverige funnos äfven andra stormän, som

älskade omgifva sig med furstlig glans och dekretera sin vilja som lag.

Wrangel dog som bekant på sitt gods Spieker på Riigen den 25

juni 1676.

* *
*
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Den anblick det Wrangelska palatset under sin glanstid erbjöd på

gårdssidan var säkerligen af ovanligt ståtlig art. Vi känna redan de

väsentliga grunddragen i anläggningen : den stenlagda terrassgården med

fritrappa och balustrad på yttersidan; den höga, rikt dekorerade midt-

byggnaden, under hvilkens målade ståt dolde sig en äldre stomme; de

likaledes ornerade flyglarna, hvardera med två torn. På bilden i Svecia

äro båda flyglarna lika breda, nämligen tre fönsteraxlar, men på Tes-

sins tidigare ritning är den norra flygelns främre parti endast ett fönster

bredt. Man var troligen litet tveksam i början rörande utbyggnaden mot

den Schering Rosenhaneska tomten. Framtill afslutades båda flyglarna af

fyrkantiga torn, som stodo i flukt med den öfriga muren, särskildt betona-

de endast genom rusticerade lisener. Den egentliga tornkaraktären fram-

trädde så mycket tydligare ofvanför takfoten: här höjde sig lanternin-

krönta, fyrsidiga kupolhufvar med urnformade knoppar på spetsen. Äfven

i andra ändan af flyglarna framträdde torn, förbindande dem med hufvud-

byggnaden och föröfrigt tjänande såsom trapphus. De reste sig en hel

våning öfver takfoten och täcktes med brant stigande pyramidhufvar,

prydda med vindskupor. Inåt gården öppnade sig dessa trapptorn med
kraftigt profilerade arkadbågar: de nedre tjänande som ingångsportaler,

de öfre behandlade såsom öppna loggior med kolonettbalustrader. I den

tredje våningen voro bågarna slutna och försedda med fönster. Pilastrar

och kraftiga gesimser omramade de parvisa bågställningarna, hvilka fort-

farande finnas kvar, ehuru ifyllda med dörrar och fönster. Såväl utvändigt

som invändigt hörde dessa tornartade trapphus till palatsets ståtligaste par-

tier. Utbyggda ett godt stycke på frånsidan, öppnade de sig här med log-

gior af samma art som mot gården. Belysningen var då betydligt rikare än

nu, hvilket säkerligen bidrog att skänka i synnerhet paraduppgången i norra

flygeln en öppen och imponerande karaktär. Trappan stiger här på ita-

lienskt vis i långsamt tempo med enkla, breda armar, delade i två af-

satser i hvarje våning.

Flyglarna så väl som hufvudbyggnaden hade två hela våningar mot

gården samt därtill vindsmezzanin och höga takkupor. Taket höjde sig

tämligen brant med raka fall åt alla sidor; på midten bildades en altan,

omgifven af en kolonettbalustrad, hvilken på bilden i Svecia krönes

med statyer. Det är en takform, som erinrar om de holländska valm-
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taken; den försvinner ur de Tessinska skapelserna vid slutet af 1660-

talet. Murarna voro öfverdragna med puts, troligen i ljusgul ton. Natur-

sten hade väl användts, utom till sockeln, för listverk, fönsteromfattningar

o. dyl. Mellan fönstren voro uttagna släta putstaflor. De olika våningarna

afskildes med gesimsband, som fördubblades öfver bottenvåningen. Piano

nobile hade dessutom höga fönsterkrön, bildade af klufna segmentgaflar

med byster. Under fönstren voro girlandfestoner anbragta. Enligt hvad

vi redan känna var en stor del af denna dekoration utförd i målning,

men troligen hade man därjämte användt sig af upphöjdt arbete i

stuck, hvilket ju icke heller i nämnvärd grad kunde anstränga de gamla

murarna.

Den stora portalen midt på gårdsfasaden — lika väl som sjösidans

portal — utfördes emellertid i sandsten, såsom vi fortfarande ha tillfälle

att konstatera; den utgör numera den värdefullaste kvarlefvan af palat-

sets yttre dekoration. Bågomfattningen är behandlad i låg rustika; mot

denna stå på ömse sidor dubbla doriska pilastrar på rätt höga postament.

Bjälklaget, som på sidorna afslutas med tre språng, visar en låg arkitrav,

men en väl utvecklad fris med kraftiga triglyfer samt en starkt framsprin-

gande gesims. Däröfver en låg segmentgafvel, prydd med en dekorativ

kartusch, från hvilken fylliga girlander utgå. Öfver gafveln höja sig

såsom fortsättningar af pilastrarna stora, svällande fruktkorgar. Alla

former äro kraftiga, icke utan en viss tung bredd, men kompositionen

är som helhet synnerligen klar och väl proportionerad. Den visar Tes-

sins förmåga att ge en klassicistisk anstrykning åt barockens kompo-

sitionsmotiv.

Framför palatset låg, såsom vi redan haft tillfälle att konstatera,

en »basse cour», som på södra sidan var begränsad af uthusbyggnader,

stall och vagnslider. Af de södra byggnaderna återstodo en del ännu

vid början af 1800-talet, tjänande såsom lokal för olika verk och inrätt-

ningar, till hvilka vi få tillfälle att återkomma. Fasaden mot sjön med

de ståtliga terrassanläggningarna och den broomgifna hamnen är äfven

afbildad i Svecia, ehuru på ett mindre lyckligt sätt än gårdspartiet. De-

korationen var synbarligen i hufvudsak lik den på gårdssidan och

täckte icke blott hufvudbyggnaden utan äfven de runda tornens två öfre

våningar. De nästan halfsfäriska kupolerna kröntes med stora lanter-

68



64. Södra trappan i Wrangelska palatset 65. Interiör från norra trappiornet.

66. Arkadbågarna på norra trapptornet
mot gården.

67. Gårdsportalen på Wrangelska palatset.





niner, på hvilkas mindre kupoltak förgyllda kronärtskockor eller »tistel-

knoppar» glänste i solen. Trapporna, som förde från den öfre altanen

till den nedre och därifrån till stranden, voro — enligt hvad vi redan sett

— delade i fyra afsatser samt svängda enligt en oval grundplan. Deko-

rativa sandstensbalustrader framhäfde deras rörliga linjer. Terrassmu-

rarna voro klädda med rusticerad puts, men själfva planen med sandsten.

Allt detta är ju numera försvunnet eller förändradt, men af den

utvändiga formen finnes dock så pass mycket kvar, att man med stöd

af de gamla bilderna kan bilda sig en ungefärlig föreställning om pa-

latsets ursprungliga yttre gestalt.

Värre är det beställdt inomhus. Här är allt det gamla fullständigt

sköfladt; icke ringaste spår af den dekoration, som omtalas i brefven,

återstår numera. Rummen äro icke heller desamma som förrr; murar,

golf och tak äro till större delen nya. Dessvärre sakna vi också full-

komligt afbildningar af palatsets inre på Wrangels tid. Det enda som

kan ge fantasien något stöd, då man söker bilda sig en föreställning

om denna stormansbostads forna utseende, är, utom de tidigare med-

delade dokumentariska uppgifterna, Skoklosters rum och salar. Stads-

palatset var ju hvarken så stort eller så praktfullt som slottet vid Sko,

men den dekorationsstil och smakriktning, som härskade här, voro sä-

kerligen af samma slag som på grefvens landtresidens.

Med tillhjälp af en del planritningar från 1700-talet, utförda dels

före konungafamiljens inflyttning och dels strax efter dess utflyttning,

samt därtill en af Tessin utförd sektion af hufvudbyggnaden, kunna vi

äfven lära känna hufvuddragen i den ursprungliga rumsfördelningen.

Trädde man in genom den ofvan beskrifna portalen midt på gårds-

fasaden, så öppnade sig en imponerande vy genom den hvälfda vestibulen,

ut öfver hamnen och Riddarholmsfjärden. Vestibulen var, liksom den på

Skokloster, indelad i tre skepp med fyra par kolonner, från hvilka tvär-

och längdbågar utgingo, begränsande sex nästan kvadratiska rumspartier.

Hvartdera sidoskeppet hade tre dörrar, af hvilka dock en del synas

varit blinda, insatta endast för symmetriens skull. Men någon trappa

fanns här icke; uppgångarna voro ju förlagda till flyglarna. På ömse

sidor om vestibulen lågo stora salar — åtminstone den ena sträckande

sig öfver husets hela bredd — från hvilka man hade ingång till de väl-
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diga, runda tornrummen. Senare afdelades det norra tornet i två rum.

Små spiraltrappor förmedlade uppgången till tornens öfre våningar. I

den öfre våningen torde midtpartiet upptagits af grefvens gemak och

audienssal, men senare bildades här ett enda stort rum (åtminstone är det

uppritadt på detta sätt på den plan, som uppgjordes strax efter konunga-

familjens bortflyttning). Såvidt man kan döma afdenTessinska tvärsektio-

nen, öppnade sig ursprungligen den centrala delen, som ligger öfver vesti-

bulen, med stora bågställningar mellan pilastrar mot sidorummen. Konst-

närens afsikt synes varit att här skapa ett ståligt längdperspektiv. Något

längre fram i rummet på ömse sidor om midtbågen stå parvisa kolon-

ner, hvilka jämte pilastrarna bära ett högt bjälklag. Öfver detta följer

en stor, tryckt båge, som afgränsar det nischartadt fördjupade midtpar-

tiet; öfver sidofälten åter spetsiga stickkappor. I takets väldiga hålkäl

äro mezzaninfönster insatta. Naturligtvis fanns här en rik stuckdekora-

tion; en sådan är äfven angifven öfver sidodörrarna samt på den fortlö-

pande kapitälzonen. Om denna praktfulla sal å 1'italienne med sina rika

indelningsmotiv och sitt vackra perspektiv verkligen kommit till utför-

ande, så torde den i alla händelser förstörts vid eldsvådan 1693, ty den

yngre Tessins plan af öfre våningen visar en helt annan indelning.

Det är dock endast tillnärmelsevis, som vi kunna rekonstruera de ur-

sprungliga rummens utseende och användning, ty förändringar inträffade

snart och genomfördes utan synnerlig respekt för det gamla. Palatsets

egentliga glanstid varade på sin höjd 30 år. Redan 1693 härjades det

af en eldsvåda, som tydligen h. o. h. ramponerade åtminstone hufvud-

våningen, förutom tornen, taket och hela den yttre, dekorativa ståten.

Eldsvådan synes gjort ett djupt intryck öfverallt i staden: det var ju

hufvudstadens största privata palats som förstördes. Konungen anteck-

nade därom följande rader i sin almanacka: »Den 4 (april) kl. inemot 1

eftermiddagen kom elden lös uppå Riddarholmen uti fältherren Wrangels

hus, som nu tillkommer fröknarna Augusta och Aurora Wrangel och

fröken Wittenberg, och hände den olyckan, att hela det stora och vack-

raste huset i hela staden blef i aska lagdt.

»

Med anledning af samma händelse förordnade Stockholms konsis-

torium tvenne af sina medlemmar att kondolera två präster, som bodde

i palatset, » öfver den olycka, som i går den 4 april monde det kosteliga
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Wrangels-hus öfvergå; hvilken stora olycka och skada alla uti landet

hafva så mycket mera att beklaga, som detta hus varit det kosteligaste

uti hela Riket och många andra land». 1

Wrangels arfvingar befunno sig efter reduktionen icke i den eko-

nomiska ställning att de hade lust att företaga någon vidlyftigare repara-

tion. Det var därför en verklig befrielse för stärbhuset och framför allt

en räddning för det halfbrunna palatset, när Kungl. Maj:t efter slottsbran-

den i maj 1697 framställde sitt köpeanbud. Byggnaden var då den enda

i hela staden, som innehöll tillräckligt rymliga lokaler för de kungliga

jämte uppvaktning. Rörande köpeförhandlingarna och palatsets dåvarande

synnerligen låga värdering ( 1 3 ,333 dir smt) underrättas vi utförligen genom

ett kungl. bref till kammarkollegium af den 4 juni 1697, där närmare

föreskrifter lämnas angående betalningen samt slutligen framhålles att

köpet måste påskyndas så mycket som möjligt, emedan palatset »be-

tarfvar en considerabel reparation och tiden därtill faller mächta kort».

Redan den 9 juni undertecknas också köpekontraktet af de Wrangelska

arfvingarna, och den 17 juli är stadens fastebref utfärdadt för Kungl. Maj:t.
2

NicodemusTessin d.y., Kungl. Maj:ts nyss utnämnde öfverintendent,

beordrades naturligtvis omedelbart att företaga de nödiga reparations-

arbetena. En och annan gång omnämnes Riddarholmshuset i de kungl.

brefven till Tessin under år 1697, men då är vanligen endast fråga

om utanordnande af nödiga byggnadsmedel. Närmare upplysningar om
hvilka nya arbeten, som utfördes genomTessin, söka vi förgäfves. Emel-

lertid är det tydligt, att man då lade större vikt vid att hastigt åter-

ställa byggnaden i beboeligt skick än vid någon förnämligare inredning.

Konungafamiljen var ju i det närmaste husvill. Under sommaren

kunde änkedrottningen visserligen uppehålla sig på Karlberg eller på

Strömsholm, men till vintern var det nödvändigt att hafva äfven en

stadsvåning i ordning. Säkerligen gjorde Tessin allt som var möjligt

för att afsluta de hufvudsakliga arbetena före vinterns inbrott. Den sista

utanordningen af byggnadsmedel till Riddarholmshuset, som omnämnes

1
Jfr F. U. Wrangel, Stockholmiana III, sid. 45.

2
Jfr Utredningar rörande Statens mark och tomter i Stockholm I, där köpekontraktet och

fastebrefvet meddelas. Vi aftrycka därför i bilaga endast det hittills opublicerade kungl. brefvet

till kammarkollegium, som torde äga ett visst historiskt intresse.
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i de kungl. brefven, är af den 18 oktober 1697, då statskontoret får

befallning att låta »affölja 8,000 dir smt till Kongl. Maj:ts huusrepa-

ration på Riddarholmen uthom dhe 16,000 dir smt, som redan där

till äre assignerade » . Dock torde ytterligare betydande summor utan-

ordnats för samma ändamål, ty enligt en uppgift hos Ferlin steg hela

reparationskostnaden till 52,000 dir smt: alltså närmare fyra gånger så

mycket som hela egendomen kostade i inköp.

Vi ha redan i det föregående haft tillfälle att omnämna en del af

de ändringar och tillbyggnader, som nu företogos på det Wrangelska

palatset. Till det yttre fick det

en väsentligen förändrad ge-

stalt genom tillfogande af en

tredje våning öfver hela bygg-

naden (inbegripet rundtornen

och flyglarna). Härigenom rub-

bades de ursprungliga propor-

tionerna och massans helhets-

effekt blef tyngre än förut. Ett

brutet tak med låga fall för-

bättrade icke heller utseendet.

Huru mycket som då ännu åter-

stod afden yttre dekorationen är

omöjligt att utan noggranna af-

bildningar afgöra. En af Säf-

venboms stockholmsvyer i Rådhuset ådagalägger, att sjösidans rika altan-

anordningar voro försvunna på 1760-talet, och det är väl icke heller tro-

ligt att eldsvådan lämnat mycket kvar af den målade ståten på gårdssidan.

Den festliga grandezzan, den pittoreska effekten, som till så stor del be-

rodde på det gamla palatsets rika dekoration, dess torn och tinnar och höga

takryggar, försvann 1693, om icke fullständigt, så dock till större delen.

Den enda ritning af den yngre Tessin rörande Wrangelska palatset,

som bevarats i samlingen på Nationalmuseum, är en plan till våningen

en trappa upp. Här finna vi den stora salen i midten, afskild med fasta

murar och dessutom delad i två rum. Det större, främre rummet är

Wrangelska palatsets bottenvåning.

Senare delen af 1700-talet.

Samtliga reproducerade planer af Wrangelska palatset tillhöra Öfverintendentsämbetets arkiv.
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»Hennes Kongl. Maj:ts Riks Enke Drottningens drabantsahl » , och det

mindre, bortre rummet bildar en nödvändig kommunikationsled mellan

de två våningar, i hvilka palatset för öfrigt uppdelats. Den södra sidan

är änkedrottningens privatvåning. Där möta vi först »ett stort förmak,

hvarutinnan predikan kan hållas»; i tornrummet »Hennes Kongl. Maj :ts

stora audienssahl, hwarutinnan och Rådet kan wara ihop»; vidare en

mindre audienssal, »som kan tiäna till matsahl jämbte att höra predikan

uthur»; efter trappan och vestibulen följer hennes maj:ts dagliga anti-

chambre, hennes maj:ts audienskammare och hennes maj:ts alkov — det

största och vackraste af alla

rummen. Dessutom finnas här

rum för kammarjungfrun samt

ett » cabinet eller liten sängcam-

mar». I den norra flygeln har

hoffruntimbret sina rum, och

här lägger man särskildt märke

till en matsal för »HennesKongl.

Maj:ts Riks Enke Drottningens

fruntimber» och en annan mat-

sal för »Deras Kongl. Hög-

heters fruntimber».

De kungliga prinsessorna

bodde åtminstone till en bör-

jan icke i detta palats utan i

det Krusiska eller forna Bondeska huset. Däremot är det väl troligt

att kronprinsen hade rum i det gamla palatset, ehuru han jämförelsevis

sällan uppehöll sig i Stockholm. Senare inreddes här äfven rum för her-

tigen af Holstein och diverse andra förnäma gäster, som besökte svenska

hofvet under denna provisoriska bostads tid. Det dröjde ända till år 1 754,

innan kungafamiljen kunde inflytta i det nya slottet. För att vinna något

ökadt utrymme blef man under tiden tvungen att företaga diverse tillbygg-

nader. Sålunda uppfördes nere vid stranden på norra sidan en köksflygel

och på södra sidan en motsvarande byggnad för det kungl. bageriet. I den

s. k. trekanten, som upptog tomtens östra spets, inreddes rum för hög-

vakten samt officersrum och arrestrum, såsom bl. a. framgår af en plan

Wrangelska palatsets öfre våning.

Senare delen af 1700-talet.

jo — 122245. Siren, Gamla Stockholmshus. 73
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af C. Cronstedt. Den stora dubbeltrappan framför terrassgården borttogs

och i stället inbyggdes där en enkel, rak trappa. Enligt Elers (Stock-

holm, II, sid. 36) reparerades hamnen och bron vid Mälarstranden me-

delst ny pålning och betäckning från köket till bageriet, »hvartill, jämte

till bryggans iståndsättande, 1 75 1 anordnades 5,720 dir kmt».

När de kungliga slutligen år 1754 lämnade det forna Wrangelska

palatset, fick det åter genomgå en rätt grundlig förändring åtminstone in-

vändigt, såsom tydligt framgår af samtida planer. Här skulle nu beredas

rum för åtskilliga af rikets kollegier. År 1755 hade redan kammarkolle-

gium, statskontoret och

räntekammaren inflyttat;

småningom inhystes här

dessutom Svea hofrätt,

kammarrevisionen, krigs-

hofrätten, vitterhets-, hi-

storie-och antikvitetsaka-

demien, modellkammaren

och andra inrättningar. De
nödiga lokalerna erhöllos

hufvudsakligen genom af-

balkningar i de stora rum-

men, och om någon gammal mur stod i vägen, så tvekade man icke

att slå ned den. Bland det mest betecknande för den tidens sätt att gå till

väga är behandlingen af den monumentala vestibulen. Just här fann man
lämpligt att inreda statskontorets arkiv jämte räntekansliet och räntebok-

hållarens rum : hvalf och marmorkolonner slopades helt enkelt och i stället

uppsattes tegelmurar och platta tak. På liknande sätt förfor man nog på

flera ställen i det gamla huset. Det förvandlades sålunda rätt hastigt från ett

ståtligt palats med väldiga salar till en trångbodd kasern för ett flertal af ri-

kets kollegier och styrelseverk. I den gamla trekanten, där högvakten hållit

till, fick nu collegium medicum lokaler; på Brolins karta är den, enligt

hvad vi sett, utmärkt såsom »anatomiesal». Ända till år 1793 existerade

äfven den gamla borggårdsmuren, som begränsade tomten på norra sidan,

den förföll dock slutligen, så att den måste borttagas. Först då skapades

början till ett Riddarholmstorg.

Trekanten vid Wrangelska palatset. Slutet af 1700-talet.
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Wrangelska palatsets bottenvåning 1803.

Platsen förblef dock delvis belamrad med den gamla »trekantens»

föga prydliga byggnader och vedskjul ända till år 1802. Den 15 no-

vember inträffade emellertid en

händelse, som i viss mån kan

sägas inleda ett nytt kapitel i

Riddarholmens byggnadshi-

storia. Tidigt på morgonen

nämnda dag utbröt elden i Kru-

siska (forna Bondeska) huset,

hvars ena flygel då var sam-

manbyggd med det Wrangel-

ska palatset, och spred sig ha-

stigt öfver hela byggnadskom-

plexet. Ehuru en stor del af sta-

dens garnison med konungen

i spetsen oförtrutet arbetade på

släckningen, lyckades man icke

få bukt med elden förrän mot kvällen följande dag. 1 Svårast härjades

norra delen af det Krusiska huset och södra delen af det Wrangelska.

För att utröna huru skadan bäst

skulle afhjälpas och husen åter

iståndsättas tillsatte Kungl.

Maj:t en kommitté, bestående af

riksdrotset grefve C. A. Wacht-

meister, frih. S. af Ugglas, C.

E. Lagerheim, C. F. Freden-

heim samt J. Lidströmer, hvil-

ken också inom en månad in-

kom med ett utförligt betänkan-

de till Kungl. Maj :t. Innehållet

är delvis af öfverraskande stort

intresse för palatsets historia

och meddelas därför i utdrag

i en bilaga.

1 Jfr skildringen af eldsvådan och släckningsarbetet i Inrikes Tidningar den 24N0V. 1802.

Wrangelska palatsets öfre våning 1803.
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Kommitterade skrifva bl. a. rörande kungshuset, att »dess corps

de logis af eld och vatten tagit sådan skada, att de än qwarstående

murar måste nedrifwas intill nedersta wåningen samt ånyo uppmuras

och med nya trossbottnar förses. Murarna i södra rundelen, som till

en del rasat, jämte det öfre af murarna till södra flygeln måste jämväl,

efter rifning af det mer eller mindre skadade, ånyo uppdragas, nya tross-

bottnar inläggas, samt till stor del jemte corps de logis med nya fönster,

dörrar, golf och annan inredning förses, hvarförutan hela detta hus bör

erhålla nytt wattentak, häldst så plattröstadt, att wid påkommande wå-

deliga händelser eldsläckningsanstalter af erforderlig werksamhet måga
på denna höga och widsträckta byggnad kunna användas.»

Kommitterade föreslå vidare, att den del af det Krusiska huset,

som var sammanbyggd med det Wrangelska, skulle borttagas samt att

trekantens tämligen ruckliga byggnader skulle rifvas. I stället föreslår man
uppförandet af en ny trevåningsbyggnad på östra sidan om kungshuset,

hvarigenom en sluten kvadratisk gård skulle skapas. Byggnaden ansågs

nödvändig såsom ersättning för de raserade delarna af detKrusiska huset.

Genom det kungliga svaret på kommitterades skrifvelse (dateradt

den 30 januari 1803) modifierades emellertid i viss mån de ofvannämnda

förslagen. Det heter där: »Wi finna angeläget att Gamla Kungshuset

åter repareras och sättes i sådant skick, att det för vådliga händelser i

framtiden må i möjligaste måtto kunna befredas, i hwilket afseende Wi
i nåder bifalle hvad I underdånigst föreslagit om bortrifning af vissa

delar af Krusiska huset samt af hela den s. k. trekanten för utrymmets

skuld, så väl som om nya brandmurars uppdragande och vattentakets

sammansättning, samt att i följe deraf de i Kungs- och Krusiska husen

samt trekanten boende personer och inrymde inrättningar genast måge

uppsägas . . . Men i anseende till nuvarande höga kopparpris, anse Wi
för kostsamt att wattentaket öfver gamlaKungshuset betäckes med koppar

utan bör det ske med goda järnplåtar; äfvensom Wi så mycket mindre

nu kunne bifalla den af Eder föreslagna nybyggnad, som outredt är,

om den af oss till dessa oförutsedda utgifter påräknade fond dertill är

tillräcklig. » I stället uppmanas kommitterade att inkomma med förslag

till tillbyggnad af det Krusiska huset åt sjösidan, där samma utrymmen

kunde vinnas, som förlorades genom den norra flygelns rifning.
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Den 24 mars inlämna kommitterade fullständiga ritningar ut-

förda af Gjörvell jämte kostnadsförslag till gamla kungshusets återupp-

byggande, hvilka af Kungl. Maj:t till alla delar gillades den 29 i samma

månad. Af ritningarna, som finnas bevarade hos Öfverintendentsämbetet

(jfr planerna), framgår att man visserligen icke behöfde uppföra full-

ständigt nya yttermurar annat än i tredje våningen samt på det södra

tornets sydligaste tredjedel, som gjordes ny från grunden, men invän-

digt har man icke sparat på nya brandmurar. Särskildt i södra flygeln

blef rumsanordningen helt olika mot förr; här genomfördes korridor-

systemet, som redan tidigare funnits i den norra flygeln. Föröfrigt förbe-

hålla sig kommitterade rätt »att under verkställigheten af byggnaden

få låta vidtaga de små och obetydliga ändringar och rättelser, som utan

rubbning i byggnadens utseende och styrka kunna finnas bidraga till

rymlighet och bekvämlighet». Denna rätt har nog begagnats både då

och senare, ty den nuvarande rumsindelningen öfverensstämmer icke

fullständigt med den, som angifves på planerna från 1803. De väsent-

ligaste olikheterna gälla rummen i norra flygeln, där den nyssnämnda

korridoren uteslutits. Inredningsarbetena afslutades troligen i hufvudsak

till årets slut, och från denna tid fingo endast Svea hofrätt, kammar-

kollegium, statskontoret och karta-sigillataverket lokaler i detta hus.

Kammarkollegium har senare öfverflyttat till det forna Krusiska huset,

som ombyggdes och utvidgas efter ritningar af Fredrik Blom, men i

öfrigt bo de nämnda verken fortfarande kvar i kungshuset.

Utvändigt fick byggnaden genom 1 803 års reparation den synnerli-

gen torftiga och tunga prägel, som den bibehöll oförändrad in på 1890-

talet. Alla de fyra främre tornen voro slopade, och öfver de kala mur-

ytorna, ur hvilka de oinramade fönstren gapa såsom stora hål, låg ett tak

af järnbleck, platt som ett pannlock. Detta utseende blef vid medlet af 90-

talet så till vida förbättradt, att de två främsta tornen erhöllo bekrönande

hufvar och lanterniner, men taket lämnades i öfrigt oförändradt. Det

vore väl dock mödan lönt att därtill åtminstone uppföra de inre tornen

till likhet med afbildningarna i Svecia, hvarigenom något mera af den

forna, ståtliga gårdseffekten kunde återvinnas.

Åt mälarsidan har palatset ännu grundligare lemlästats och här kan

det säkerligen aldrig mera återfå sin forna glans. Riddarholmsbacken
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är sänkt, stranden är nivellerad och utfylld samt belamrad med åtskil-

liga mindre signorila magasin och kiosker. Terrasserna och trapporna

äro fullständigt slopade; den höga grundmuren är så naken och ful, som

på den tarfligaste bakgård. Här skulle dock något af den afskräckande

kala fulheten kunna döljas, exempelvis genom planteringar. Saknaden

efter allt, som hänsynslöst rifvits ned, kunde därigenom mildras en

smula. Vi skulle icke så tydligt känna, att kungshuset blifvit våldsamt

detroniseradt, ödelagdt som en stympad torso. — De mäktiga rund-

tornen väcka fortfarande en erinran om de äldsta byggnadspartiernas

medeltida ursprung.
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BILAGOR RÖRANDE WRANGELSKA
PALATSET.

(Rydboholmssaml. R. A.)

Wij Christina medh Gudz nådhe Sweriges, Göthes och Wändes uthkorade Drotningh

och Arffurstinna, Storfurstinna til Finlandh, Hertiginna uthj Estlandh och Carelen, Fröken

öffwer Ingermannelandh etc. Göre witterliget at Wij aff särdeles gunst och nådhe, så och

för huldh, rättrådigh, tapper och långligh Krigztienst som oss och Sweriges Chrono, wår

och Rijkzens troo man, Rådh, Fältmarskalk och General Gouverneur öffwer Pommern, oss

elskeligh wälborne Herre Carl Gustaff Wrangel til Skookloster och Rosstorp, här till giordt

och bewist haffwer, det samma han och här effter så länge han leffwer at giöra och be-

wijsa förplichtat wara skall, haffwa undt, skänkt och giffwet, såsom wij och här medh i

krafft aff detta wårt öpne breff, unne, skänke och giffwe honom, hans hussfrw och erff-

winger ett wårt och Chronones steenhus och ther tilhörigh tompt och platz, som för

haffwer hördt framledne her Lars Sparres erffwinger till, och wij dem oss och Chronen

aff dem tilhandlet haffwa, och ähre belägne på Riddareholmen här i Stadhen: Samma
huus och tompt medh sin rätte längdh och bredd, som dee oss och Chronen aff bemälte

erffwinger ähre sålde, skall och måå wälbemälte her Carl Gustaff Wrangel, hans huusfrw

och erffwinger besittia, häffda, bebyggia och behålla till en oklandrat och fast egendomb

i alla tijdher och där medh göra och låta som medh annat sitt och deeras afflinge godz.

Här alle som wederbör och för wår skuldh weele och skole göra och låta, haffwe sigh

att effterrätta, icke görandes mehrbemälte her Carl Gustaff Wrangel, hans huusfrw och

erffwinger här emot hinder, mehn eller intrångh i någon måtto nu eller i tilkommande

tijdher. Till yttermera wisso haffwe wij detta medh egen handh underskriffwit och wårt

underhängiande Secret bekräffta låtet. Giffwet uppå wårt Slott Stockholm den andra dagh

i Julij månadh, Ahr effter Christi bördh Ettusende Sexhundrade på det fyratijonde och

ottondhe.

Christina.

(L. S.)

(Bref till C. G. Wrangel. Rydboholmssaml. R. A.)

HÖGWÄLLBOHRNE GREFFWE NÅDIGESTE HERRE.

Eders Högh Greffweliga Exell: låter iagh her medh underdånig förnima, huru iagh

alt ifrån Eders Exell: bårtresande som offtesten och många gånger hoss archetecten om
räte Deseinen på huset anhållit och driffwit, at sådant kunde bliffwa för andra företagna

saker förferdiat, honom och derhos berätat at Eders Exell: migh nådigast befalte wedh
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affresan bemelte Deseinen medh först till at öffwerskicka. Lika well han ännu intet sådant

wärckstäliet giort haffwer uthan föregiffwer, att han igenom Henes Kongl. May:tts och Rigz

Cantzlerens förrätningar är blefwen förhindrat, dåck licka well låffwar medh första at

företaga och giöra dät till en en(d)skap. Bedräffwar Eders Exell: nådige befallning om
pellarne(s) afritning till althanen huru många der måste wara desslickes deras räte form,

hwilket bookhållaren och migh igiönom hoffmestarens ifrån Callmar skreffna breff är till

kiänna giffwet, då iagh strax affritningen på pellarna som och trappstenarna och tillhörige

simset uthi deras börlige och räte proportion förferdigia, desslickes specificationen, som
ineligande zedel uthwisar, och medh samma påsten dit näder åt Eders Exell: H. broder

Adolphz fogde Swen Persson, fogd på Dunnöö, sände, hwilka dem deruthi Callmar beställa

skulle effter hoffmestarens breffes lendiande. Hwadh arbethet wedkommer, äre wij mycket

förhindrade, at wij intet mer än en krahn haffwa bekomit kunadt; huru well både book-

hållaren och iagh wår högsta flit der om giort haffwom, doch hvarken till länss eller för

hyra någon kunnat uthfråga. Haffwer iagh fördenskull tallat medh Rigs Ammerallen på

Eders Exelhs wägnar at han täcktes låta befahla, at en bleffwe giord på hållmen som wij

finge oss till hiälp brucka; dätsamma han och bewilgiade och bleff befahlt at man henne

förfärdiga skulle, håpas altså strax effter helligedagar henne till at bruka. Öffwerskickar

Eders Exell: herhos affritningen på althanen medh båda tohrnen och den enna sidan åt

wathnet. Hwad siöögården bedräffwar med dess pållning, ähr sådant intet gådt om som-

maren at förferdigia för ställningen skull effter giupt wathnet är, uthan mycket bäter om
winteren att förräta, dock står alt sådant Eders Exell; nådige willige och behag, som till

Eders Exell: är min underdånige böhn och ödmjuka bediande, at Eders Exell: welle

benåda migh medh några nödtårffteligia penningar som iagh effter nödtårfft migh kläda

kunde, ty Gudh weth at iagh alla mina ringa haffda medel för låfflige kånster spenderet

och förtärt hafwer, så at iagh alldeles är förarmat. Befaller Eders Exell: hermedh och

alltid uthi Guds dess högestes beskyd.

Stockholm den 24 maij Eders Höggreffwelige Exell:

Anno 1653. underdånigste och hörsammaste tiänare

Hendrich Anundsson.

HÖGWÄLBORNE GREFFWE NÅDIGE HERRE OCH MECKTIGE BEFORDRARE.

Eders Högh Greffwelige Exelhs nådige befallning till bookhållaren och migh om att

pådriffwa hos La Valle at Deseinen öffwer Eders Exell: hus måtte komma till sin endskap,

haffwen wij, så bookhållaren som iagh, offta och många gånger honom derom påmint och

tilltahlat, att han dättsamma welle förfärdigia; endoch, oanset han alla gånger låffwat

haffwer, licka well ännu sådant intet skett ähr. Jagh war hos honom i dagh höllt honom

före inttet wara wäll giort, att uppehålla så en högh och mächtiger hejrre och patron,

som honom icke allenast nu uthan med tiden uthi mycket kan befordersam wara, dertill

han swarade, att honom kantska okiärt war, att honom icke bleff giffwen så mycken tidh

dermedh han Eders Högh Greffwelige Exell: så well som dhe andre höge herrars Desseiner

förferdigia kune; sade sigh alså omöjgeliget wara, att han Eders Exell: heruthi tiäna kunde,

gaff migh alså tillbacka igen den Desseinen, som nu huset ähr beskaffat, den iagh honom

i wåras på Eders Högh Greffwelige Exell : nådige befallning gaff, derhoss bediandes Eders
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Högh Greffwelige Exell : welle honom heruthinan nådeligen entskylgat hafwa. Eders Exell

:

order om att anhålla hoss Nicodemus Dosin, att han en Dessein öffwer huset giöra welle,

skall sådant medh all flit och oförsumeligast skie, men effter han för några dagar uth på

landet förrest och han nu medh först hitt wäntass igen, kan iagh förden skull nu medh

dänne påsten Eders Högh Greffwelige Exell: derom underdånigst inthet tillkiännagiffwas,

men så snart han kommer oss derom låtta angeläget wara. Tornets täckning, som skall

medh spån effter Eders Exell : nådige order, på dätt gipsmakaren sitt arbete befordra kan,

kan uthi hastighet på intet annat sätt skie, än man kiöper her bräder och tager timermän,

som dem her huga och strax upslå, hwilket uthi en hastighett tillgå kan, förty aff landet

bliffwer widh dänna tiden inga införda. Efft(er) schiördetiden, som nu ähr, dem deriffrån för-

hindra och twiffwelas att inga äre till att erhållas för hösten. Befaller Eders Högh Greff-

welige Exell: under Guds den allerhögstes milderika beskydd.

Stockholm den 30 julij Eders Högh Greffwellige Exell:

Anno 1653.

Hwadh byggningen wedhkommer warder wij medh
pålningen uthi tillkomande wecko lyckta och är alså då

hela fundamentet förferdigiat sedan murmestaren sitt arbete

med al flit fortsätia skall.

underdånigeste och hörsampste tiänare

Hendrich Anundsson.

HÖGH WÄLBOHRNE GREFFWE NÅDIGE HERRE OCH STORMECHTIGESTE
BEFORDRARE.

Eders Högh Greffwelige Exell: nådige skriffwelse dat. Wismar den 15 Aug: haff-

wer iagh underdånigst nu medh däne påsten bekommit och deruthur Eders Högh Greffwe-

lige Exell: order, till att anhålla hos Nicodemus Thosin, om en Desein på Eders Exell:

hus, her sådant att effterkomma haffwer iagh, då strax Lavallee dätt upsade, tillicka medh
bookhållaren Nils Olofsson, bemelte Thosin uthi Eders Högh Greffwelige Exell: nampn
ersöcht, och af honom till schwar bekommit sådant giärna wella på sigh taga så frampt

honom uthaf Eders Högh Greffweliga Exell: nådigast Dilation till hösten eller wintteren

bleffwe giffwen och undt, ty han undershiedeliga höga herrar tillsägelse giort Deseiner

att förferdigia, och dess arbete för händer hafwer, hwilket iagh wisserligen förmodar att

bookhållaren Nils Oloffsson Eders Högh Greffwelige Exell: då strax igiönom skrifwelse

tillkiänna gaff, men omsider igiönom stadig anhållan hoss honom så wida bräckt, att han

tillsägelse giorde nu näst tillkommande måndagh welle till sigh taga den Deseinen, som
Lavallee hos sigh hade, och huset nu är beskaffat, der öffwer at formera en effter sitt

goda tycke tiänlig Desein. Hwadh byggningen wedhkomer, så arbetas medh all macht

och flit på murningen och äre så wida kombna, att den underste gången omkring trap-

pan nu uppmurat uthur wattnet till sin börlige högdh nembl. 2 allnar eller 4 fott, och medh
ankhar wäll förwahrat, och skolien wij nu så schnart prohmen, som effter gråsten är till fyl-

ning, igiän komer företaga traparnes murning och hoppas (näst Guds hiälp) wij dänne hös-

ten tämmeligen med murningen i högden komma skolla. Anbellangar gipsmakarens ar-

bete, haffwer sådant fulla kunat bättre wara än härtill dags skett ähr, men effter tornet intet
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betäckt ähr och han uthi fulla arbete inttet dertill haffwer komma kunat, ehuru gärna

han och welat, orsaken här aff warder Eders Högh Greffwelige Exell: uthan tvififwel nog-

sampt aff bookhållaren underdånigst tillkiänna giffwett; hwad iagh här uthinnan eller eliest

giöra kan, well iagh med min största och högsta flitt förrätta effter som iagh dess för

uthan är för obligierat.

Stockholm den 3 septemb. Eders Hög Greffwelige Exell:

Anno 1653. Underdånigest och hörsammest tiänare

Hendrich Anundsson.

praes. Brehmervährde

d. 22: Februarij 1657.

HÖGWELLBOHRNE GREFFWE HERR RIJKZ RÅDH, GENERAL FÄLDT MAR-
SKALCK OCH RIJKZ VICE ADMIRAL, NÅDIGSTE HERRE OCH HÖGTÄHRADE

MÄCHTIGE BEFORDRARE etc.

E:s Högh Grefwelige Excellentz nådigste skrijffwelse, daterat Wollgast den 13 Janu-

arij, ähr migh den 4 Februarij wähl inhändigat wordet; hwar othaff iagh förnimmer E:s

Högh Greffl. Excellentz sigh nådigst resolverat dhet huset uthi Stokholm å Riddarehol-

men förhänder taga och effter dess dher å gjorde Desein att förfärdiga låtha, migh dher

hoos afrijtet gunstigst öfwerskickat. Huru wijda som dhet i dhetta åhr (will Gudh) skall

bliffwa företagit och bebygdt, warder mig och derbredewidh nådigst befahlt dher opå

godh acht och noga inspection haffwa, så att samma huus måtte medh taak och annat

nätt och sijrligit bliffwa giordt, aldeles effter den faciat och affrijte, som H. Nicodemus

Thessin dher opå förfärdigat haffwer; hwilken E:s Hög Greffl. Exellentz nådige befall-

ningh iagh effter min plicht medh största flijt och hörsamheet effterkomma skall, och hwadh
iagh dher uthinnan förmåå att giöra, migh på dhet högsta låtha wara ahngelägit, och effter

Ers Hög Greffl. Excellentz dher å nådigste gifne order migh (med) första lägenheet till Stock-

holm begifwa, sådant medh bookhållaren att öfwerläggia och straxt förhänder taga. Dhe
skiliemuhrarne som förändras skole först att nederrijffwa, och teglet opränssa låthe, som
dher till igen nytteligen kan bliffwa brukat, och all tingh till rätta laga på dhet man till-

kommande wåhr medh första gifwandhe wäderleek kunde medh muhrningen begynna att

fortfara. Dhe materialer som dher till igen brukas kunne, skole wäl bliffwa uthi acht

tagne; will fördhenskull her uthinnan underdånigst haffwa förfrågat om E. Hög Greffl.

Exellentz samma muhrmestare, M:r Jöran Jesuwith, som för dhetta altanen dher

muhrat hafwer, nådigst behagar dher till [att] bruka låtha, effter som man förmehnar han

dher till [skicjkeligast och billigast ähr, som och antingen man skulle [dag] tinga medh
honom widh dagelöhn, eller eliest reent aff hela huset, hwar opå E. Hög Greffl. Exellentz

Nådigste resolution iagh ödmiukeligen afbijdar; Emedan såsom och bielckarne i samma
huuss liggia längre ifrån hwarandre ähn som dhee sigh medh rätta böhre, nembl. till en

aln, och dhe måste billigt effter proportionen intet liggia längre ähn 2/4 am i^ån hwar

andre, ty warder fuller dher till någre mancherandes. Altså will iag et förslagh dher på

giöra huru månge som ähnnu dher till behöfwas kunne, och sedhan aff dhe bielckar, som nu

hijt till Skogklosters byggningh kunne wara framfördhe och man pröffwa kan i dhetta åhr

dher till eij alle måtte behöffwas, uthi tillkommandhe wåhr i en flotha i hoop slåå, och dijt

82



till Stockholm att öfwerföhra låtha. Hwadh som eliest materialers tillförande till dhenne

byggningen här widh Skogkloster ahngåå kan, skall man medh all flijt pådrijfwa, att så

mycket som sigh möijeligast giöra låther, uthi denne winter måtte framfördt bliffwa.

Hwad som eliest aff bielckar, sparrewärckie och annat, som till dato kan wara ahnkom-

mit, haffwer E:s Hög Greffl. Exellentz aff min senaste underdånige skrijffwelse de dato

den 30 Januarij nådigst att förnimma. Dhet perspectivet oppå huset i Stockholm, som

Majoren Osten giordt och rijtat hafwer, skulle fuller E. Greffl. Exellentz iagh medh dhenne

posten ödmiukeligast haffwa öfwersändt, men effter som iagh först gierna wille dhet låtha

aff copiera, på dhet om dhet ena kunna bliffwa förlagdt, man kunde dhet andre hafwa till

underrättelse igen, hwarföre skall E. Hög Greffl. Exellentz dhet samma medh näste posten

vnderdånigst öfwerskickat bliffwa; såsom och dhen Frantzösiske Architecturboken skall E.

Greffl. Exellentz i lijka måtto medh första öpet watn vnderdånigst öfwersändt warda,

effter som dhet medh extra ordinarie posten eij wäl ske kan. Dhetta E:s Hög Greffl.

Exellentz iagh underdånigst eij hafwer kunnat underlåta. Förblifwandes her medh effter

min skyldige plicht, städze och altijdh,

(Utdrag ur bref från Anundsson till C. G. Wrangel. Rydboholmssaml. R. A.)

HÖGHWELLBORNE GREFWE etc. etc.

prses. Brehmervährde
den 15 Martij 1657.

Eljest hafver Architecten H. Nicodemus Thessin iagh åtskillige datis notificerat och

hoos honom anhållet det han obeswärat wille pådrifwa att trappstenarna, där på Öland

bestälte, kunna uti good tidh och medh det allra första färdiga blifwa, så att man dem med
första öppet vatten hit upp bekomma kunde, men dock till dato aff honom dherpå eij

något swar bekommit hwilket iagh likwäl dageligen förwäntar. Dhe perspectiven på Stock-

holms huset, som Eders Högh Greffliga Excell. uti sin för detta nådiga skriffwelse hafwer

begiäret, warder och nu härjempte underdånigst öfwersända, efftersom iagh dhem hafwer

låtit affcopiera. Emedan såsom iagh och ährnar migh snart till Stockholm att begiffwa,

huset dersammastädes, effter dess derå nådigste undfångne order, förhänder taga att för-

endra och bebyggia, och som dher opå ähre giorda twenne fatiater, och iagh migh intet

annat kan påminna ähn att widh E:s Höghgrefflige Exellentz afresande war nådigst resol-

werat widh den sidsta medh Måhlare arbetet giordt att förbliffwa, doch will iagh till wij-

dare underrättelse, migh heruthinnan underdånigst hafwa förfrågat widh hwilckendhera fatiaten

som Ers Höghgreffl. Exelhs nådigst behagar att förbliffwa. antingen wid dhen första medh
Stenhuggare eller dhen senaste medh förbem:te Måhlare arbete uthan till. Förty om dhet

skulle blifwa medh Stenhuggare arbete inne åth hoofrumet, som dhen första faciaten inne-

håller, måste dhe yttre muhrarne aldeles nederrijffne, men hwar det medh Måhlare arbete

uthantill skulle bliffwa beprydt, behöffwer man eij dhe ytterste muhrarne att omkullriffwa

uthan man kundhe först skiljemuhrarne inne uthi huset förändra och taket så länge be-

E:s Hög Greffwelige Exellentz

Datum Skogkloster

d. 6 Februarij 1657.

Underdånige och hörsamme tiänare

Hendrich Anundhsson.
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ståcndes blififwa, intill dess man så wijda kommer, då man det straxt kundhe nedderriffwa

och sedan som dhet sigh medh rätta böhr medh altanen dher offwanpå förfärdiga låtha;

hwaropå Ers Höghgreffl. Exellentz nådige order iagh ödmjukeligen aibijdar. — .

Skogkloster 20 februarij 1657.

Ers Högh Greffl. Exellentz

underdånige och hörsamme tiänare

Hendrich Anundson,

prses. Brehmervährde

d. 5:ten april 1657.

HÖGWELLBOHRNE GREFWE ETC. ETC.

E:s Hög Grefwelige Exellentz nådigste skrijffwelse, daterat Staade den 27 Februarij,

haffwer iagh dhen 14 Martij wäl bekommit; hwar uthinnan E. Hög Greffl. Exellentz iblandh

annat, nådigst förmäler, sigh gunstigst behaga låther widh dhen muhrmestaren, som för

dhetta altanen muhrat hafwer, till dhet huset uthi Stockholm att wilia förblifwa, och att

man medh honom om hela wärket öfwer huffwudet skulle een wiss förtingning giöra, på
dhet framdeles eij något särdeles accord behöfdes att uprättas. Hwilcket honom och senast

nähr iagh till Stockholm war och uthi huset dher sammestädes begynte att bryta låtha,

dherom förehölt och tilltaladhe, hans meningh i så måtto att förnimma, doch swaradhe

han sigh medh dhet arbete som uthi sielfwa huset, hwilcket rijffwet warder, gifwer och

förefaller, eij någon wiss förtingningh uthi een summa giöra kunna, medan som dhet gif-

wer sigh så mycket smått plockarbete, hwar opå han eij något wist förslagh giöra kundhe,

uthan förmehnar medh dhet widh dagelöhn att förbliffwa och wäl förrätta willia, men
hwadh dhet öfriga arbetet widkommer, som af nyo tillbygdt bliffwer, will han, och ähr

wäl tillfridz dhet uthi een summa och öfwer huffwudet att förtinga, hwilken hans meningh

och i så måtto synes billigh wara, och tycker migh dhet såledess bäst kunna ahngåå,

hwilcket doch uthi E:s Hög Greffl. Exellentz wijdare behagh och nådigste jurisdiction

ödmiukeligen hemställes. Hwadh sparrewärckie och bielckar sampt annat, som dher till

igen dugelige och tienlige ähre och möijeligen brukas kunne, skall fuller noga blifwa

uthi acht tagit, och åther dher till igen nytteligen bliffwa brukadhe. Men emedan såsom

oppå förbem:te huuss ähre giorde twenne fatiater, som E:s Hög Greffl. Exellentz och nog-

sampt witterligit ähr, och jagh uthi min ödmiuke skrijffwelse dee dato den 20 februarij

nästförleden, underdånigst påmint hafwer, uthi hwilket breeff iagh och dhe twenne per-

spectiven, som Majoren Osten oppå offtabem:te huuss giordt hafwer, tienstligast öfwer-

sändhe, will förmoda sådant E:s Hög Greffl. Exellentz nu wäl wara inhändigat, hwarföre

afbijdas i underdånigheet her uthinnan een nådigh resolution, widh hwilkendhera fatiaten

eller modellet som E:s Hög Greffl. Exektz behagar att förblifwa; så skall effter nådigste

undfångande order, med Gudz tillhielp, iagh giöra dher uthi min högsta flijt, att dhet så

nätt och sijrligit som möijeligast skee kan, skall bliffwa upfördt, så at horitzonten eller

Deseinen wäl skall blifwa observerat och noga i acht tagen, men hwar dhet skulle för-

blifwa widh dhen förste Deseinen medh Steenhuggare arbetet, måste dhe ytterste muh-

rarne i grundh nederrijffwas, effter sådant arbete med klamrer fästas måste, och uthan

muhrens nederbrytande intet giöra låther. Doch weet iagh migh intet annat att påminna
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ähn att widh Ers Hög Greffl. Exellentz afresande war nådigst resolverat widh dhen sidste

medh Måhlare arbetet att förbliffwa wilia, hwilcket doch yttermehra uthi E:s Hög GrefYl.

nådige behagh och resolution ödmiukeligen hemställes. Elliest så snart som öpet watn

blifwer, och något wagenskått eller ekewärckie ifrån Calmare ahnkomma kan, skall och

fensterkarmarne dhertill giordhe bliffwa, och snidkaren dhersammestädes uthi händer till

att arbeta gifwit warda. Emedan såsom och inge trappestenar till samma huuss ähnnu

ähre bestälte hwarföre behagade i lijka måtto E:s Hög Greffl. Exellentz sin nådigste reso-

lution gifwa, huruledes dhe skole bliffwa giordhe, antingen slijpadhe eller eliest wäl hugne,

Så kundhe man dhem uthi tijdh beställa, så att dhe framdeles till dhen tijden man dhem

behöfwer färdiga blifwa, och bekomma kunde;

E:s Hög Greff. Exellentz

Datum Skogkloster Underdånige och hörsamme tiänare
d. 20 Martij 1657.

Hendrich Anundsson.

HÖGWELLBOHRNE GREFWE etc. etc.

pres. Stade

den 16 April 1657.

Hwad elljest byggningen här uthi Stockholm anlangar haffwer iagh fuller nu för

den orsaken skull migh hijt måst begifwa samma effter E. Högh Greffl. Exellentz dherå

nådigste giffne order att för händer taga. Så emedan som alla skiljemuhrarne inne

uthi huset nederbrutna ähre, och teglet upränsat, som och dhen norra flygelen dher trap-

pan kommer i lijka måtto nederriffen, hwarföre ärnar man nu (will Gudh) begynna att

ahnläggia skiljemuhrarne i samma huus och detta någorledes i wärket bringa. Och eme-

dan såsom dhen zijraten som uthan för bem:te trappa på dhen norra så wäl som dhen

södra flygelen medh muhrmestarearbete sigh intet giöra låther, dhet måste blifwa steen-

huggarearbete, som E. Högh Greffl. Exelhtz af innehafwande fatiat erachta, hwarföre skall

iagh nu dherom beställa och hoos dhen billigaste, som här finnas kan, dhetsamma förtinga,

hvarom E. Högh Greffl. Exell.tz iagh och framdeles wijdare underdånigst skall weta att berätta.

E: Högh Greffl. Excelltz o. s. v.

Datum Stockholm d. 4 April 1657. Hendrich Anundsson.

HÖGWELLBOHRNE GREFWE etc. etc.

praes. Brehmervärde

d. 25. Aprili 1657.

Byggningen här i Stockholm angående hafwer man dher oppå uthi förleden Ons-

dagh een godh begynnelse giordt medh 4 st. muhrgeseller och dhen ena skiljemuhren

uthij portijket, som weter åth dageliga mathsalen, företagit och till dhen andra wåhningen
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mästadels upfördh, hwarmedh man och wijdare, efftersom tijden medgifwa will medh Guds

tillhjelp skall continuera [Bjelkarna, som befunnits skarfvade öfver skiljemurarna, skola an-

vändas i mindre rum] .... Eliest ähr min underdåniga förfrågan om E. Högh Greffl. Exel-

lentz de platte pellarna medh dess footgesims och capiteller, som uthi portijket härsamma-

städes komma skola, aff dhet lindewärket eller de dhe brädher som för 3 åhr sedhan

hijtskickat bleeff och uthi dhen ene rundelen ligger, nådigst behagar att giöra låtha —

Datum Stockholm den 11 April 1657.

praes. Wolgast d. 13

Maij 2657.

Sedhan nähr alt sådant skiedt ähr, ährnar iagh samma timberkarlar till Stockholm

öfwerskicka, till att dher höfla och lista dhe bielckarne som dher uthi huset liggia, effter

som dhe tillförendhe ohöfladhe ähre, och sedhan förbemrte timberkarlar wijdare bruka till

taaklaghet och dhet timbermansarbete som dher till kan behöffwass, emedan som uthi

Stockholm ingen timberman ähr till bekomma, ty dhe blifwa alla uptagna och brukadhe

till Cronones arbete. Hwadh elliest sielfwa muhrningen dher sammestädess ahnträffar,

så ähre nu dhe skiliemuhrarne i dhen undre wåhningen, som går igenom åth altanen,

till dhet gamble stockwärket upfördhe. Som och hafwer man begynt att låtha gräfwa fun-

damentet för dhen trappan och nye flygelen, som kommer widh dhet södre tornet, hwar-

est muhrmestaren M:r Jöran, uthi min frånwaru grundwalen dher sammestädess kan läggia

låtha, effter som iag widh mit afreesande dher ifrån, sådant afskeedh medh honom giordhe,

och rijtningen hooss bookhållaren honom till effterrättelse qwarlembnadhe, Eliest hafwer

iagh och för mit afresandhe dher ifrån, ahnlagt dhet nya logementet, som kommer widh

dhet norre tornet åth H. Rosenhanes tompt, hwaropå dhe 4 geseller haffwa att muhra,

till dhess fundamentet, som förbem:t ähr, på dhen södre sijdhan uthgräfwet blifwer. Nähr

såsom man nu här wäl kommer uthi arbetet medh hwalfwens sluthandhe, och et först

färdigt blifwer, att man wist kan förnimma huru dhet sigh skicka will, om något uthi dhe

andre kunne wara att corrigera och rätta, så att alt måtte blifwa uthi sitt rätta esse, och

sin tillböhrlige proportion bekomma, och hwadh mehra som kan behöffwass, uthi sitt rätta

skick ställa, ährnar iagh om 14 dagar her effter migh åther dijt till Stockholm att begifwa,

då iagh uthi et och annat hwadh som byggningen kräfwer, effter Deseinens innehåldh,

et noga upseendhe hafwa skall, hwar om E:s Högh Greffl. Exelktz iagh sijdhermehra fram-

deless, wijdare underdånigst skall weta att berätta. Förblifwandhess her medh effter min

skyldige plicht städze och altijdh

Hendrich Anundsson.

HÖGWELLBOHRNE GREFWE etc. etc.

E. Högh Greff. Exellentz

Datum Skogkloster

d. 24 aprilis 1657.

underdånige och hörsamme tiänare

Hendrich Anundtsson.
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HÖGWELLBOHRNE HERR GREFWE etc. etc.

E:s Högh Grefwel. Exellentz iagh her medh ödmiukeligast eij kan underlåta, under-

dånigst att notificera och berätta, huru wijda som Eders Högh Grefl. Exellentz byggningar

till dato ähre uthi dherass tillböhrlige wärck fortkombne. Så hwadh Stockholms bygg-

ningen ahngåer, hafwer man fuller dhe skiliemuhrarne på södre flygelen åth H:r Gustaf

Bondes tompt, dher som kiöket kommer, så högt dhet med hwalfwen blifwer, mäste deels

upfördt; såsom och 2:ne st. nye fensterkarmar uthi dagelige maatsalen, och een uthi

portijket insättia och dher öfwer hwälfwa låtit och yttermehra medh dhe andre ährnar

continuera. I lijka måtto ähr man och sinnadh dhen delen som nu åth södre sijdan ähr

upfördh, att hwälfwa låtha, hwadh som man dher medh kan hinna att fortfahra, emedan

såsom medh samma byggningh går mycket långsampt till, af orsaak, dhet bookhållaren

dher till inge peninge medell kan mächtigh blifwa, och af dhem han något kan hafwa

att fordra, icke dhet ringaste upbekomma kan, eliest hafwer och muhrmestaren inga fiere

geseller ähn dhee fyra, som dher continuerligen hafwa arbetat, till dato kunnat förskaffa,

emedan som han, så wäl som dhe andre af muhrmestarne, uthaf Magistraten ähre twin-

gade och pålagdhe wordne, een hoop gesellar till Skantzen, som uthan före Södermalm

bygges, att skaffa och hålla. Skall och E:s H. Grefl. Exellentz här brede widh under-

dånigst wara tillkienna gifwit, att wellb:ne H. Schering Rosenhane ähr sinnadh nu uthi

sommar dhen muhren på skildnaden emellan tompterne att upföra låtha, hwilcken muhr

E:s Hög Grefl. Exellentz Desein, på dhen flygelen storligen förhindrar, effter som wälbe:te

herre samme muhr så högt upföra will, att ingen uthi hans tompt insee kan, blifwer för-

denskull all prospecten sampt liuset uthi trappan och logementerne på dhen sijdan aldeles

förhindrat och betagen; hwilcket, nähr fick förnimma, gick iagh straxt till mehrbem:te herre

på Slottet dher han logerar, till att wist ehrfahra huru som han dher uthinnan war sin-

nadh, will han sigh doch dher uthi ingalunda annorledes låtha beqwämma, framwijste dhet

accord som E:s H. Grefl. Exellentz och oftabem:te herre om samma skildnadh förenadt

och uprättat hafwa, hwar uthaf här bij fogat een copia ödmiukeligast öfwerskickass, hafwer

altså oppå dhen flygelen iagh sedan medh muhrningen migh eij kunnat vnderståå ytter-

ligare att continuera, hwarföre ähr min underdånige begiäran, dhet E:s Högh. Grefl. Exel-

lentz, behagadhe sigh her uthinnan nådigst resolvera och förklara, huru som med samma
Desein och ytterligare sielfwa byggningen skall procederas och förhållass, att man sigh

dher uthinnan kundhe weta att regulera och rätta, i medier tijdh will man medh dhen

andre flygelen och sielfwa huset, hwadh man hinna kan, fortfahra; — — — — — —

Datum Skogkloster E
-
HöSh Grefl

-
Exellentz

d. 1 8 Junij 1657. Underdånige och hörsamme tiänare

Hendrich Anundtsson.

(Kontrakt mellan Wrangel och Schering Rosenhane, bilagdt föregående bref.)

Wij Underschrefne Carl Gustaf Wrangell, Grefwe till Sallmitz, Frijherre till Linde-

bergh, Herre till Skogkloster, och Rostorp, och Schering Rosenhane, Frijherre till Ikala-

burgh, Herre till Torpp, Engleholm, och Haghen, Sweriges Rijkes Rådh, och Öfwer Ståt-
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hållare på Stockholms Slott, Sampt Laghman öfwer Sudermannelandh. Giöre witterligit,

att wij till att giöra een wiss skildnadh emellan bägges Wåre tompter på Riddareholmen,

ähre såledess förlijkte, att dhen krokote skildnaden och balcken, som här till hafwer

lupit uth medh dhen lille wägen oppå min Schering Rosenhanes tompt, och genom Bad-

stugården neder till siöön, skall här effter uphäffwas, och på bådhe sijdher så jänckass,

att skildnaden under banken skall begynnas tolff alnar ifrån yttersta wäggen på min

Carl Gustaf Wrangellss innerste flygell, dher som een tijnn sandsteen till skilnadh ähr

nedersatt, och dherifrån rectå linea öfwer berget neder till siöen jempt medh yttersta och

nordersta wäggen aff uprättadhe Carl Gustaf Wrangels broo omkring hampnen. Och
skall bem:te skildnat nu straxt medh planck eller stenar uthstakass, och framdeles medh
een sträckemuhr iempt effter linien, halfpartem af tiuckleken af muhren på hwarthera sijdan

på begges Wåra omkostnadh åthskilliass, men förr intet uprättas, för ähn dhen andre wäghen

i samma stället blifwer jänckat och afbrändh. Till yttermehra wisso haffwe Wij dhetta

medh egen handh och wahnlige Signeten här nedhan före bekräfftat. Datum Stockholm

den 28 Junij A:o 1 655.

C. G. Wrangell. Schering Rosenhane.

(L. S.) (L. S.)

(Skoklosterssaml. Skrifv. till C. G. Wrangel. R. A.)

HÖGH WÄÄLBÅRNE GREFFWE OCH RIJCKZAMMIRAL
HÖGDTÄHRADHE KÄRE BROR.

Jagh hafwer kårt för min affreessa ifrån Nykiöpingh och nu sedermehra här be-

kåmmit min högdt:de käre broders skrijfwellsse, uthur Kårssöön aff den 27 passato, angå-

ende bägges wåra tåmpter på Riddarhållmen, och min högdt:de Käre broders begiäran

att må sättia fönster på dän sijdan aff sin bygningh som witer in i min tåmpt; Hwaropå
till Broder wänligit swar, twifflar Jagh intet, min Högdt:de käre bror sigh ihughkåmma,

huruledes för hans affreesa från Ståckhollm, bleeff en accord oss emällan oprättat, huru

skillnaden skulle gå bägges wåra tåmpter emällan, hwar äffter och min Högdt:de käre

bror strax lätt, igenom architecten förfärdiga sin dessein uppå bygningen, där widh Jagh

hade förmodat tätt skulle blifwa. Och hafwer Jagh där emoth icke giordt något hinder

och inkast i någon måtto. Ty när muren äffter accordens lydellsse, blifwer updragen

emällan bägges tåmpter, hindrar intet, att min Högdtde käre bror icke kan hafwa fön-

ster och liuuss, nog på min sijda innan om muren. Hwilket architecten på den tijden

nogsampt hafwer seedt och considererat, som siälffwe affrijtningen tädh än uthwijsar. Och

fast där ingen muur wore, så kan dåch ingen förtänckia migh och mina äffterkåmmandhe,

att sättia allehandha tårfftige huus, som Jagh och hafwer ärnat på min egen tåmpt, och

näst in till skillnaden; så att fönstren på brors bygningh intet kunna winna stoort uth-

seendhe på dän sijdan, hwilket icke heller så stoort kan behöffwas, äffter på dän sijdan

blifwer allenast en flygell aff ringa wåningar, och min Högdtde K. Bror hafwer dässför-

utan sköneste prospecter, öffwer siöön och på alla the andra sijdor. Jagh förmodar för-

dänskull, att min Högdt. k. Bror intet wille tänckia, att Jagh skall wara honom hinderligh

i hans bygningh, utan håller migh fast widh accorden, och hwadh laagh och sedwänia i
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sådane fall mädh gifwer, och for tädh öfrige, bewijsar honom giärna all ähra, tiänst och

godh nabooskap. Befaller honom här mädh i Gudz nådige beskydh till all lyckeligh wääl-

måga tiänstwänligen, aff Giöthebårgh dän 26 Aprill A:o 1658.

[Shering Rosenhane]

.

Praesentert Stockholm (Rydboholmssaml. R. A.)

den 7 Maij 1660.

HÖGHWELBORNE GREFFWE etc. etc.

E:s Högh Greffl. Exelentz: nådige skriffwelse till migh daterat Stråhlsundh d. 12

Martij haffwer iagh för några dagar sedan brede wedh Desein och medh skickade affrit-

ningh underdånigste bekommit, och der uthaf seer Eders Högh Greffl: Exelentz nådige

willia såsom och giffne order, at uthi portichet, dörrena som och pelarna på bägge sider

wedh ingången skola bliffwa förändrade, och effter medh skickade Deseinen giorde, som

och uthi flygelen på södre sidan der sängekammaren kommer något skulle bliffwa för-

längrat till punterade lienen, på det at platzen der sängen kommer att ståå, desto mera

platz och bekomma måtte; giffwer her på Edhers Högh G:ge Exellentz: mitt underdånigste

svar: Hwadh portichet wedh kommer kan förändringh lättligen skie effter som ähn nu intet

mehra der till giort ähr ähn förlagningen till pelarna, som och salen leffnade, der dörrkar-

marna skulle komma ståndes på bägge sider, och sigh intet förr giöra låter till des tross-

botnar lagande bliffwer som nu medh dett första skie skall. Och tyckes migh effter mit

ringa betänkiande både för wärman skull uthj logementerna som och dess umbkostan

medh dörar, låsar, beslagh, och eliest hwadh der till hörer, effter denne förändringen uthj

portichet mycket bäter ähn den förige Deseinen wara, hwilket och effter Eders Högh
Greffl. Exellemtz nådighe order, medh all flitt så mycket man hinna kan, uthi all under-

dånighet skall effterkommit bliffwa. Men hwadh sängekammaren wedh kommer, är den

muren som sängen (Littera H.) anröhrer, så ähr den muren förleden sommaren uthj den

underste wåningen upmurat, så att der medh intet till att förändra ähr medh minder be-

melte mur måste nederbrytas, men uthj den andra wåningen ähr sådant till att förändra

effter som man den punterade muren som E:s H. Gr. Exellentz hafwa will, nogsampt

medh hängewärke uthj takelaget och takstolar kan förfertiga, lika som iagh här wedh
Skogkloster öffwer dagelige matsalen giordt haffwer och wäll försäkrat wara kan, att det

sin tyngh och last bärer, här om iagh medh första E:s H. G:ge Excellentz nådige order

underdånigast aff beder och wäntar. I mediertid skall iagh låta hugga taklaget som der

på kommer till rätta så snardt wärket fram kommer som i wintrass aff någre bönder be-

stält bleff som skulle medh första öppet waten det samma uthj flotte tals framföra, E:s

H. G:ge Exellentz förmäler och nådigste uthj des breff dett Eders Exellentz hafwer aff

mitt breff förnummit som skule öffwer kiöket uthj dett Stockholmiska husett wara medh
biälkar inlagdt och icke bwälffdt. Här på ähr mitt ödmiuke svar, att iagh migh uthj skrif-

wande försågh menandes dett logementet som kommer öffwer kiöket, nembl. (Littera I),

som E:s H. G:ge Exellentz haffwa see aff rittningen iagh senast underdånigest öffwer

skickade. Men hwadh kiöket wedh kommer, wardt thet samma strax i begynnelsen medh
eet starkt hwalfif slutet, som dett sigh och medh rätta haffwa böör, och hoppas sådant
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ock eliest hwadh både i Stockholm som och her giordt ähr E:s H. Greffl. Excellentz med
des lykelige hemkomst (dett Gudh giffwe) snart skiee mötte, och nådigt behag haffwa

skulle. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

HÖGWÄLBORNE GREFFWE ETC. ETC. HÖGTÄHRADE GUNSTIGE PATRON.

Ederss Högh Grefl. Excellent: hafwer iagh efter min skylldighet fördetta om bygg-

ningerness fortgångh uthi underdånigheet ödmiukeligen bordt advisera, men aldenstundh

E. H. Grefl. Excehs lyckelige heemkompst man dagligen hade förmodat, ähr der medh
blefwet fördrögdt, underdånigst bediandess E. H. Grefl. Excel : sådant eij medh onåder up-

taga wille, och emedan man seer medh E. H. Grefl. Excellentz öfwerkompst emot för-

håppningh något fördröjia hafwer iag eij underlåta bordt E. H. Grefl. Excellentz hermedh

sådannt underdånigst att notificera, ni.

1 . Hwadh murningen her i Stockholm annlangar, så continuerar den dagligen medh
6 murgeseller, till at upföra det tornet, som kommer fram åt Gården på den sijdan som
wetter in till H. Gustaf Bondess huuss och sombliga arbeta uppå skårsteenernes upförande

igenom taaket och uthputzningen och äre twenne wåningar af samma torn upmurade och

än dagligen der oppå arbetass. Imedlertijdh hålla timmermännerna oppå at hugga på
taakreessningen till förbe.-te torn, och förmeener att dee innan fåå dagar der medh skolle

blifwa ferdige.

2. Steenhuggaren ähr och uthj fult arbete begrijpen medh listernness inpassningh

och fortsättningh, som och een tämligh deel aff listerna kringh om althanerne neder wijdh

siöön ferdigie giorde, och emädan som galliotten Appellbohm för några dagar sädan till

dhee öfrige medh blåcksteen ifrån Godtlandh är ankommen, som och allareda uthlastadt,

altså förmeener man och at dhe öfrige listerna i lijka måtto snart skolle blifwa ferdige;

om E. H. Grefl. Excellent: sädan nådigast behagade order att gifua hwar medh samma
althanner skolle blifua betäckte, kunde man då framdeless der medh fortfara. Efter mitt

underdånige ringa betänckiande håller jag bäst och säkrast att wara det dhee medh käp-

par heller blyy blefwe öfwertäckte, medan som steenen mycket beswärar hwalfwen, och

man ändå befruchtar at dee der medt eij kunna giöras så tätte, att dhee watnet uthålla

kunne, det doch alt E. H. Grefl. Excellent. bättre höga judicio och nådige betänckiande

underdånigst heemställes. Hwadh althannen på siälfwa huusset wijdkommer, ähr den

reedan medh kåppar betäckt, så wäll som bäggie gaflerne och taakfönsteren medh peh-

lare och ståndare som det sigh medh rätta böör, på den främste sijdan 7 st. fönster och

på den andre 3 st. uthförde, upsatte och ferdige giorde ähre, som och trumman och

taaklistan på främste sijdan upsatte, så att man nest Gudz tillhiälp will förmoda E. H.

Grefl. Excellentz sådannt skall wara till nådigt behagh, och warder snickaren sädan medh

taaklisten kringh om heela huusset fortfarandess.

3. Spijsserne heller Camijnerne belangande, som E. H. Grefl. Excell: ifrån Dan-

mark nådigast inskickat hafwa, synes mig rådsampt wara at man ifrån Olandh låta för-

Skogkloster den 10 Aprill

Anno 1660.

Eders Högh Greffl. Exelhts

underdånige och hörsamme Tiänare

Hendrich Anundtsson.

P:sent. Stralsundh

d. 11 Fbris.
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skrifwa någon marmorerat steen, till att reparera dhee stycken som sönderbrutne ähre,

efter som her hooss steenhuggerna ingen sådan italianisk steen finness, och när dhen

ölänske steenen wäll blifwer utharbetat och polerat, lärer den eij stoor åthskillnadh gifwa

emillan den italianiske.

4. Elliest emädan jagh och tillijka medh M:r Berendt murmestaren i dagh ähr sin-

nadt, will Gudh, att uthreessa till Skogkloster at tillsee huru arbetet der blifwer fortsatt,

och der något manchierer underrättelsse gifwa, som och att befordra trägårdzmästaren (som

iag förmeener E. H. Grefl. Excellent: af Camm: Niels Olofssons skrifwelsse nådigast hafwa

förstått wara druncknadt) till sin begraffningh, efter som Camm: för spannemållens för-

yttrande fahrkåsternes affärdande och andre beställningar wijd denna tijden eij kan af-

korama, hwarföre will E. H. Grefl. Excellent: iagh då wijd min igänkompst underdånigst

förständiga huru wijda arbetet der i denne sommaren ähr fortsatt blefwet, och warder

mållaren migh nu fölliachtigh till att anstrykia wapnet medh sine fulle färgier, weet för

denne gånngen E. H. Grefl. Excell: eij något wijdare uthj underdånigheet att advertera,

utan förblifwer hermedh och altijdh

_ 0111 Eders Hög Grefifl. Excell:
Datum Stockholm

d. 22 Augustj Anno 1660. underdånigeste och hörsamme Tiänare

Hendrich Anundsson.

(Skrifvelser från Tessin till C. G. Wrangel. Skoklosterssam 1. R. A.)

presentat. Wollgast

den 14 april. 1662.

HOCHWOLLGEBORNER GRAFF, GNÄDIGER HERR;

Ewer Hochgräfl. Excellentz gnädiges Schreiben auss Wollgast vom 25 Februarij

habe ich den 16 dieses erstl. erhalten, worauss ich in unterthänigkeit verstanden, wie dass

Ewer Hochgräfl. Excell. gnädig begehren zu wissen, wie weit dero bauw alhie bisshero

geavanciret, undt was noch weiters dabeij vorgenommen wirdt. Es ist zwar diesen winter

darbeij wenig änders geschehen, alss nuhr die trossböden in die oberen zimmer geleget,

weil die mitteli wie ich verstanden mehrentheils zum bauw auf Skogkloster angewandt

worden. Es ist zwar ietzo zu dem maurwerk wiederumb den anfangk gemacht, undt die

nichij in dem vorhause eingehauven, vndt verfertiget, wie auch die steinhauwereij zu dem
portico gegen dem wasser herbeij gebracht worden, weil aber der winter wiederumb einige

tage starck angehalten, alss hat man mit dem maurwerck nicht vortfahren können. In

dem rundehl so auf beijliegenden abriss mit A. bezeichnet, ist der verordnete schorn-

stein von marmor aufgesetzet, wie auch einer in der Cammer darneben, mit B. bezeichnet,

mehrentheils fertig, der in dem vorsahl mit C. bezeichnet, soll auch ehestes aufgesetzet

werden. Der tischler arbeitet auch an dem panneel des selbigen sahles, hat diesen win-

ter thuren vndt fenster rahmen, theils zu diesem, theils zum gebeiiw auf Skogkloster,

gemacht. Die fenster werden von dem gläser ietzo eingesetzet, die restirende thiir rahmen

werden auch eingemauret, vndt sollen die marmorsteine zu den verordneten logimentern

bereitet undt so viel thuenlich sein wirdt mit ehestem nach bester form hineingeleget werden.

So baldt auch plancken angeschaffet werden können, sollen die flore in der mitlern

wohnung geleget werden. Wan Ewer Hochgräfl. Excelhs gnädig belieben möchte, einige
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gewisse mitteli zu diesem bauw in Stockhollm zu verordnen, so mit dehnen zu Skogkloster

nichtes zu thuen hetten, so könten die darbeij arbeitende zu rechter zeit bezahlet, undt

also recht angetrieben werden. Wiirde auch beij dem gebeiiw eine gutte arbeit mit er-

leitlichen unkosten verrichtet werden können, wan aber die arbeiter auf vertröstung arbei-

ten, werden Sie zwar doch bezahlet, aber in der arbeit fehlet es weit, undt werden Ewer

Hochgräfl. Excelhe in viel vergebliche unkosten gebracht, so sich diese zeit hero mehr

alss zu viel erwiesen, welches Ewer Hochgräfl. Excell. ich wollmeinent in unterthänigkeit

zu hinterbringen nicht umbhingekönt, undt wie woll ich ietzo sehr mit arbeit uberladen

bin, soll doch so viel an mir ist an fleisiger aufsicht beij dem gebeiiw, das allés der gebuhr

nach re[ch]t gemachet werde, nichtes ermangelen, wie ich dan auch vor so vielfeltige

mir erzeigte gnade, solches zu thuen mich mehr den schuldig erkenne, mit gantz unter-

thäniger bitte Ewer Hochgräfl. Excell. hinferner mein gnädigen Herr sein undt bleiben

wollen, alss welche ich der starken bewahrung Gottes gantz getreiiwligest, Ihro aber mich

zu dero beharlichen gnaden unterthänig empfehle, undt stettes verbleibe

Stockhollm den Ewer Hoch Gräfl
- Excellentz

22 Martij A:o 1662. Unterthäniger undt demiitigster

diener undt knecht

Nicodemus Tessin.

praesent

:

Bremervärden

den 1 1 Maij.

HOCHWOLLGEBORNER GRAFF, GNÄDIGER HERR etc.

Ewer Hochgräfl. Excellentz gnädiges schreiben auss Wollgast vom 29 Martij ist

mir den 2o:ten dieses woll geworden, darauss habe Ewer Hochgräfl. Excell. gnädigen

willen wegen der italiänischen florsteine, dass dieselbe in eine gutte form, undt mit fleiss

möchten geleget werden, unterthänig vernommen; es werden dieselbigen ietzo auss ein-

ander geleget, welche noch gantz oder zerbrochen sein, damit man erfahren möge wie

weit selbige florsteine aussreichen können. Das muster von iedem zimmer wie sie beleget

werden will Ewer Hochgräfl. Excell. ich ein abriss unterthänig ubersenden. Was sonsten

die beschaffenheit des bauwes belanget, darvon habe in meinem vom 22 Martij Ewer

Hochgräfl. Excelhe unterthänig geschrieben, welches ich verhoffen will es werde Ewer

Hochgräfl. Excell. eingehendiget sein, biss hero hat man die oberen zimmer aussgeputzet,

so balde auch brätter zu bekommen seind, sollen auch die flore in denselben geleget

werden. Die restierenden mauren unter dem altan gegen dem wasser seindt ietzo auch

vorgenommen, damit man selbige altane, beij gutter sommers zeit vollentz verfertigen

könne. Die noch uningemaurete thurrahmen werden auch in die unteren zimmer eingemau-

ret, der alcove in der schlafifcammer ist auch noch nicht zur endtschafft gebracht,

undt seindt die capitell undt cornice dar an gar unförmlig gemacht. Es ist auch der

tischler so steif in seiner gefasseten einbildung bestanden das beij ihme mit gelinder undt

gutter unterrichtung, welche ich im anfang gerne thuen wollen, nichtes zu gewinnen ge-

wesen. Ob nuhn Ewer Hochgräfl. Excell. an solcher schlechten arbeit sich in gnaden

wollen begnugen lassen, erwarte ich in unterthänigkeit zu vernehmen, im iibrigen soll beij

dem bauw an fleisiger aufsicht undt antreibung beij mir nichtes ermangelen, undt thue

92



Ewer Hochgräfl. Excell. der starken bewahrung Gottes gantz getreuwlich, Ihro aber mich

zu beharlichen gnaden unterthänig empfehlen, undt stettes verbleiben,

Ewer Hochgräfl. Excellentz

Stockholm den Unterthäniger undt demuthigster diener u. knecht

26 Aprilis A:o 1662. Nicodemus Tessin.

HOCHWOLLGEBORNER GRAFF, GNÄDIGER HERR, etc.

Ewer Hochgräfl. Excellentz gnädiges schreiben auss Wrangelssburg vom i5:ten

Aprilis ist mir beij letz verwichener post woll geworden undt habe Ewer Hochgräfl. Excell.

gnädigen willen darauss ersehen, an dero bauw alhie wirdt so viel verfertiget alss sich

immer thuen lassen will, undt werden die marmorstein gekantet umb die flore damit

ehestens zu belegen. Ich hette woll gehoffet das ich von beijliegendem muster so viel zu

wegen bringen können das der rundeel damit hette beleget werden mögen, es will aber

nicht allerdingz zu reichen, werde es derohalben in das gemach mit die dreij fenster,

welches La Valle mahlen soll (wor an nach den feijertagen der anfanck gemacht wirdt)

legen lassen. So balde ich die marmorsteine, welche sehr zerstossen, in ordnung gebracht,

will ich auch die anderen muster darvon senden, soll auch an mir, in fleisiger aufsicht

beij dem bauw nichtes ermangelen lassen. Ewer Hochgräfl. Excell. begähren gnädig das

ich von dehnen Desseinen, so ich in dero abwesenheit auf einige gebeiide alhie möchte

gemacht habe, copeien iibersenden möchte. Ewer Hochgräfl. Excell. soll ich gerne in

unterthänigkeit damit bedienen, so viel meine zeit immer zu lassen wirdt. Ich habe den

Dessein auf Drottninghollm gemacht von 100 ellen lang undt 50 breit, das hauss kompt

auf dess vorigen stelle zu stehen, undt mit einem portico gegen der wasserseiten der

eingank alla Toscana, undt gegen dem thiergarten ist der berg umb so viel höher dass

man mit einer doppelten treppen von dem platz in die andere wohnung kommen kan,

woselbsten der einganck alla Dorica geordnet. Inwendig ist eine doppelte treppen, undt

die dritte wohnung, worinnen der grosse sahl, eine gallerie undt capelie, ist oben mit

einer halben wohnung, welche beijde von aussen mit pilastern alla Jonica angeordnet,

welches der abriss hinferner mit mehren zeigen wirdt. Sonsten habe ich vor Ihre Excell.

dem Herrn Reichs Schatzmeister einen zimlichen grossen dessein gemacht auf den tompt

beij dem Ritterhause, das grosse hauss mitten uber den platz ist 54 ell. lang 40 breit

hinten undt forne mit flugelen, woselbst in dem einen eine gallerie von 54 ellen lang undt

ein kleiner garten gegen dem wasser, die untere wohnung alla Rustica undt die obere mit

pilastern. Sonsten habe ich noch einen Dessein vor Ihre Excell. Herren Sewedh Bååth

gemacht auf den Schipfzhollm, dass haupt hauss mitten uber den platz von 65 ellen lang,

undt mit einem hof gegen der gasse, auf beijden seiten mit fliigeln, undt gegen dem was-

ser hinter dem hausse zweij kleine garten undt der Stallhoff, dass hauss undt fliigel

rundtumb ist mit einer ordre von pilaster alla Jonica. Kan ich so viel zeit eriibrigen will

ich die copijen hertzlich gerne senden, undt thue Ewer Hochgräfl. Excell, der gnädigen

bewahrung Gottes gantz getreuwligest : Ihro aber auch zu dero beharlichen gnaden unter-

thänig empfehlen, undt stettes verbleiben,

Ewer Hoch Gräfl. Excellentz

17 Maij 1662. unterthäniger undt gehorsambster

Stockhollm den diener undt knecht

Nicodemus Tessin.
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prassentat:

Schmalbach den 1 1 Julii.

HOCHWOLLGEBORNER GRAFF, GNÄDIGER HERR etc.

Ewer Hoch Gräfl. Excellentz habe ich vor diesen in unterthänigkeit einen abriss

gesandt von einem weiss- undt swartz marmor flor, so in dem gemach negst vor dem
gemahlten cabinet soll geleget werden, wor an auch bereits der anfanck wiirde gemacht

sein, wen nicht La Valle so lang mit seiner mahlereij verzögert hette. Jettzo iibersende

ich noch ein änders muster, welches ich, in der grossen cammer, so negsten dem ess

sahl undt rundehl, zu gebrauchen vermeine; ich habe es so beij ein änder suchen miissen

weil etzlicher arth steine so weinig, undt gleich woll billich gebrauchet werden solten.

Sonsten habe ich noch ein änders muster in dess negste cabinet dabeij, welches ich mit

kiinfftiger post, geliebts Gott, ubersenden will. Der porticus auf der seiten gegen dem
wasser ist biss an die cornice auf gerichtet, der altan wirdt mit klinker auss gesetzet.

In die obersten zimmer seindt die flore mit dielen geleget, undt die logimenter abge-

putzet undt geweiset. In der mitlern wohnung fehlen noch die flore, aldie weil keine

druckne diehlen dar zu zubekommen gewesen, sonsten wirdt beij dem gebeiiw so viel

gethan, alss immer möglich ist, dass Dessein von Drottninghollm habe ich zwar zu co-

pijren vor genommen, so balde ichs mögligst fertig krigen kan, werde ichs unterthänig

ubersenden, undt thue Ewer Hoch Gräfl. Excell. der starken bewahrung Gottes gantz

getreiiwligest, Ihro aber mich zu dero beharlichen gnaden unterthänig empfehlen, undt

stettes verbleiben,

Stockhollm den

21 Junij 1662.

Ewer Hoch Gräfl. Excellentz,

unterthäniger undt gehorsambster

diener undt knecht

Nicodemus Tessin.

HOCHWOLLGEBORNER GRAFF, GNÄDIGER HERR etc.

Ewer Hoch Gräfl. Excellentz werden, die von mir in unterthänigkeit iiber gesante

abrisse von den marmor floren, den einen in die cammer zu negst dem rundel undt

den andern zu dem negsten cabinet darbeij, verhoffendtlich empfangen haben. Die cam-

mer mit den dreijen fenstern darin der erste flor geleget, wirdt diese kiinfftige woche fertig,

biss auf die mahlereij, woruber La Valle noch in der arbeit begriffen. Von dem rundehl

habe ich auch mit ihme geredet, vermeinet aber das dieses jahr dabeij nichtes geschehen

kan, besondern das man das stuck von Vallari hin auf setzete, undt striche alss dan das

gewölbe mit einer farbe iiber, welches ich auch vor diesem niitzligest befunden; die co-

lonnade vor dem portal gegen dem wasser ist aufgesetzet biss an die brustwehr des sahls,

undt wirdt sonsten an floren undt anderen verfertiget, so viel sich immer thuen lassen

will. Sonsten iibersende Ewer Hoch Gräfl. Excell. ich hiermit in unterthänigkeit den abriss

von Drotninghollm. In denn grundtrissen gehöret die seiten gegen die ankunfft vom
wasser, woselbst der porticus undt gallerien getzeichnet sein, undt dass theil wor sich die
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treppe vor dem hause befindt, gehöret gegen den garten, welcher im thiergarten zu ge-

richtet werden soll. Die faciata ist auch die, so gegen dem thiergarten zu sehen kompt,

gegen dem wasser ist ein absatz, auch sonsten der platz so niedrich das ein zimlicher

porticus dahin kompt, undt fengt sich die doppelte treppen alss dan an, undt gehet hin-

auf in die andere wohnung in das vorhauss gegen dem thiergarten, in welche wohnung

Ihre Königl. Maij:tt eigene zimmer kommen. Die dritte wohnung begreifft den sahl undt

die kirche, welche beijde in die halbe wohnung so an der faciata zu sehen, undt nicht

vor dieses mahl hat können copijret werden, hinaufsteiget. Ess seindt zwar andere mehr

desseingen von Drottninghollm gemacht, aber dieses hat Ihre Königl. Maij:tt gnädigst er-

wehlet. Die länge maur gegen den wasser woselbst der porticus ist, ist schon so hoch auf-

gefuhret alss die untere wohnung sein soll, in dieser untern wohnung seindt die kfeller]

in der mitten des hauses, wie auch einer tief unter der enden an einer ecken. Sonsten ist

auch in selbiger untern wohnung die battstuben alwor herumb einige cammern, undt dan

noch einige wohnung zimmer, wie auch fattebur undt silber cammer. Man hat viel beij

dem berge sprengen mussen, ehe man den orth etwas ebenen können, undt verhoffet man

die erste wohnung dieses jahr in gleiche höhe zu bringen. Bitte Ewer Hochgräfl. Excelhe

wollen mir gnädig verzeihen das ich die anderen faciaten nicht mit schicken können, ich

habe so niemandt der mir einige gutte copijen machen kan, besondern muss allés selber

thuen, undt will so allés wegen meiner anderen dienste nicht zu lassen die zeit so ich

mögligest er ubrigen kan will ich gerne zu Ewer Hochgräfl. Excell. unterthänigen diensten

anwenden, auch die arbeit beij Ewer Hochgräfl. Excell. gebeuden alhie mögligsten fleises

nach befordern helfen, undt thue Ewer Hochgräfl. Excell. den gnädigen obacht Gottes

gantz getreuwligst, Ihro aber mich zu beharlicher gnaden sehr unterthänig.

Ewer Hoch Gräfl. Excellentz

Unterthäniger undt gehorsambster

diener undt knecht

Nicodemus Tessin.

(Skoklosterssaml. R. A.)

HÖGHWÄLLBORNNE GREFWE, etc. etc.

HÖGTÄHRADE MECHTIGE PATRON.

Eders Höggrefl. Nådhe och Excellz: skall min underdånnige skylldige tienst, altijdh

hörsambligast bewijsas den stundh iagh lefwer. Och ehuruwäll E: H: Grefl. Nådhe och

Excell: iagh efifter min underdånige skylldigheetz plicht sakernes beskaffenhet här wijdh

huuset för detta utj all underdånigheet hadhe bordt advertera; så hafwer doch, Gudh

bätter, min långeliga siukdomb hwarmed iagh nu i 9 weckors tijdh, hafwer warit beswä-

rat, at mine kraffter eij hafwa till låthit, ännu at komma uthur huusset, sådant förhindrat,

förmoder altså, som och underdånigst beder E: H: Grefl. Nådhe och Excellz: migh där

uthinnan allernådigast excuserat hafwa wille.

Allernådigeste Grefwe och Herre, hwadh byggningen her wijdh huuset anlangar, så

hafwa timmermännerne alt sädan E. H. Grefl. Nådhe och Excellz: lyckeligen afreeste,

arbetat på täckningen af den nya flygeln som i denne sommar upmurat ähr, och taaket

Stockhollm den

26 julij 1662.
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som det sigh böör förfärdigat, och nu hålla oppå taaklistan där omkringh, som och höfla

bräder till tråtzbåtnerne; men M:r Jöran Murmestare hafwer upfördt een deel af skårstee-

nerne up till taaket och twenne spijser allenast upmuras, och aldenstundh utj Octobris

månadh mycket regn inföll, så at det dee murade den ena dagen uthan till på gaflen,

föll den andre dagen nijdh igien, hafwer han tagit sitt folk derifrån medio Octobris. Men

M:r Mathias, som kom ifrån Pommern, hafwer effter Architectens Hr Nicodemj Thessins

order tagit ned skårsteen uti sänge cammaren och för måhlningen skulldh fördt honom

up igien bättre åth gången; lagt althanen uthan för huuset ifrån den sijdan som på be-

gynt wore mitt för porthen, som och reparerat skårsteenerne utj millanwåningen, som

mycket sönderremnade wore, så at man befruchtar de i tillstundande wåhr hellt måste

nedertagas och förändras, effter dee mycket hafwa satt sigh. Måhlaren arbeter på dee

stycken, som komma utj sängecammaren, men af det förwänttade gullet ifrån Tysklandh

hafwer man ännu inthet förnummit, och måhlaren fordrar esomoftast guldh till sitt arbete.

Frantzöske gesellerne säija sigh nu mestadels hafwa sitt arbete färdigt och wille det gierna

anläggia, men för ställningen som måhlaren hafwer upsättia låthit, kunna dhee der till

eij komma; dee berättade och därhooss igienom Mons. Lavallee at E. H. Grefl. Nådhe

och Excellz: hafwa låfwat dem sin kåst weedh huuset när dee arbeetet anslåå. Men effter

som Hennes Högh Grefl. Nåde Fruu Grefwinnan nu mestedels wistas på landet och här

i staden ingen håfhålldningh hålles, synes bäst at dee då finge kåstpäningar så mycket

som E: H: Grefl. Nådhe och Excellz: nådigast behagade dem om weckan at ordinera;

doch är till at beklaga at til sådant, så wäll som andre daglige nödige utgiffter så wäll

till byggningzmaterialier och nödige requisiter, samt creditorernes och handtwerkernes af-

betallningh nu inge medell finnes i förrådh, sedan Hennes Hög Grefl. Nåde Fruu Gref-

winnan dhee 2000 Rdr af Stoore Siöö-Tullen till sigh annama läth, hwilka och nu som

iagh förnimmer till håffhåldningen och andre dagelige uthgiffter mästadels allareeda up-

gångne ähre, eij heller hafwer man något af räntterna i detta åhret mehra at förmoda,

efter som deh utj oxar och andre pertzeller till håfhållningen lefwereradhe ähre.

Datum Stockholm Eders Höggreffl. Nådes och Excellent:

d. 3 Decembris Anno 1664. aller underdånigste troskylldige tienere

Nilss Oloffsson.

(Rydboholmssaml. R. A.) Verzeichnuss der Mobilien undh Sachen so auser-

halb dess Gewölbss In dem Hausse hin undt wieder in

dem jemächeren stehn.

Im Suder Rundell.

Dieses Rundell ist gantz bekleidet mitt schönem Leder, der grundt weiss undt mitt

Blumen in silber, goldt und allerhandt ferben.

1 Schöner Tisch mitt allerhandt schönen Steinem und Silber eingelägt, där Fuss

mitt schubladen, wass darinnen worhanden haben Ire Hogh Gräffl. Excelhtz,

dass Inventarium selber beij sich.

1 Dousin Taffel Stuhle von Silber undt Goldtledernen lehnen mit bunten bluhmen.

2 Stuhle von selbiger arth Leder mit armlehnen.
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(nach Pommern)

(nach Pommern)

(nach Pommern)

5 Stuck Rothe verbluchene Fenstern Gardinen.

i Roth Sammitter Stuhl, dessen Ruklehn undt Fuss man mitt einen

Riehmen auff undt nieder lassen und darinnen ruhen kan.

i Sihartz Instrument auff ein geställe, so 1 2 stucke von sich selbst spiehlt,

undlhre hogh Gräffl.Excelhts von derChurfursten vonMeinz bekommen.

Ihre Hog Grefl. E:tz Conterphei.

Der Hog Sehl. Greffin Conterphei.

1 Gross Clavi Cymbal mit doppelten Claviren.

Ihre Excellentz Audientz Gemach so gantz uber mitt

Schwartzem tuch bekleidet.

1 Grossen Spigell im Schwartzem Rahmen.

2 Eijserne Gardin Stangen.

1 Schwartz Tuchene Decke uber ein klein Tisch.

1 vorgylten Spigell mit schoubladken vom (har?) mitt blau laxiet, mitten

in Spigell ein uhrwärk, so dhe Stunden seint.

Ihre Hog Gräffl. Excellenz Capinet wilches gantz umb-

her mitt sch[w]artzem Tuch bekleidet.

2 Schwartze Rasche Fänster Guardinen mitt Ihren Eyserneen Stangen.

2 Schwartze Tuchene Tisch Decken.

3 Kleine weisse Schildereijen in schwartzem Rahmen.

1 Morinnen bildh.

1 Schantz von Papp, gemacht in ein Swartzen rahm.

IhreHoch Gräffl.Excelhts Vorgemach hwilkes mit alt Frant-

zoschem Tapeten zeuch bekleidet.

1 Schranck mitt schwarzen Holtz eingelägt und mit 4 Thuren.

1 Weis Kläiderschafift von feurem Holtz mit 2 länge Thuren.

Contrefaits.

3 brustbilder.

1 stiickchen von Fögeln.

Des Königs hundt.

1 Brieff Schatull.

1 Charta uber Wij borgs Lehn.

In der Hogsehl. Fraun Gräffin Vorgemach.

1 Grosser Schranck schwartz Laceiet undt mit goldt bemahlet, von 2

tuhren, innwendig mitt schubladen, so alle ledig.

1 Schranck mit Nussbaumen Holtz eingelegt, inwendig mit seinen Schub-

laden, aber auch alle ledigh.

1 Schranck mit Ebenhåltz eingelegt undt mit Schi[l]dtpadt aussgesezth.

En ledige kaste mitt Swartz leder ubersogen.

Dass Audiens Gemach
worinnen nicht alls ein kleiner Eijserner runde offen mit seinen Röhren,

wobeij 2 Handtgreiffe damit man den offen deckel abnimbt.

Dass Cabinet

So gantz ledigh.

Die Unterste Alckoffen Cammer.

1 K[l]einer Tisch mit ein bundt Steinern Tischblade.
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i Klein Tischchen mit einem von Seijden ausgeneheten Tischblade.

Dher Ordinarie Ess Sahl, welcher gandtz uber mitt schwartzem

Tuche bekleidt.

i Grosser Himmell mit dem Ruchblade von schwartzem Rasche, in Flor

hangendh.

i Chrystallene Licht Chrone in Flor hangend.

i Schenckskop mit2Thuren,wor zu Schloss undtSchussellNBohneSchussell.

i Gesteli worauff der Schwenckkessell steht.

i schwartz tuchene decke und schwartzleder uber eine grosse Oval Tafel.

i dito mit leder auf einen langen tisch.

i dito mit leder auf ein Schenk Tisch.

Im Vorhause:

i grosse glässerne newe leuchte.

i Runde Gleserne leuchte, diese henget nun auff der Treppe bey der kuchen.

4 Brustbilder von Gipz mitt Kupher ferbh mit ihren Påstemanten.

In der kleinen Kuche:

1 Steinerner Tisch mit einem steinernem fusse.

2 Eichene Gewurtzschappen mit iren schoup laden.

1 eingemaurtes Schopp.

2 barten.

In dess Hoffmeisters Cammer:

(nach Pommern) Diese Cammer ist mit bundt wullen Frantzösch Tapeten zeuch bekleidet.

In Ihr Hog Gräffl. Excellentz Fräulein Tochter Cammer
ist bekleidet mit Schwartzem Tuch itzo bekleidet mit 7 st. bundte wulen

Frantzöschen Tapeten zu welcke 2 st. gehören zo dher H. Cam.

Reinier in forwarung.

In den Grossen Gipz Sahl:

Een Seeslacht so Ihr Hogh Grefl. Excelkts mit den Dähnischen undter

Femern gehalten.

2 Gipsse brust bilder auff Ihren postumenten.

In der Jungfern Cammer
ist bekleidet mit alt Frantzösisch Tapeten zeuch.

In der Cammer Mädgen Cammer:

Een Schranck von Eichen håltz undt mit Sch[w]artz Ebenhåltz aussgelägt,

so ledigh.

Een gemeinen Feuren Schopp.

In der Obersten Alkofen Cammer:

Een Gläserner Schranck.

Een Runder Eijserner offen mit seinen Röhren.

In Fraulein Wittenbärg å Margretchens Cammer:

Een Runder Eijserner offen mit seinen Röhren.

Dass Cabinet ist ledig.

Ins Cammerirs Comptoir

ist mit griinem Tuch bekleidet nebens dem Tisch.

In Cassier Kempens Cammer:

Een Eichen Schaph mit Schubladen.
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In Meijers Cammer:

2 repositorier, bucher undt briffe auff zulegen.

In Dunckerss Cammer:

Een Swartz Schalmeijen wärck der Pohlnische buch genandt, mit 2

Blassbalgen und 2 Blöijerner löden (?)

Een Instrument von geijgen Wärck.

Ein Instrument mit 2 registeren und Elffenbeinernen Clauiren im Futrall.

In der Cantzeleij:

2 repositorier zu Briffe.

Undten in der Kuchen:

1 Gross bränn Eijsen, dar zu 4 stuch loess Eijsen.

(nach Pommern) 1 klein Dito mit 4 kleine lose Eisen.

1 alt Schaf mit einer Thur.

Unten Im Wasch Hause:

1 Newe Kupfferen Pfanne.

1 Rolle.

In der Badt Stuben:

1 grosse ovale Kupferne Spuhle Phanne.

1 Dito etwas kleiner.

1 Viereckichte Dito was kleiner.

2 Mässingz hahnen mit Ihren Zäpffen in de wande eingemauret.

1 Eingemaurte kupferne Pfanne.

1 Ovaler Håltzerner Kuffen mit dem Deckell.

1 Runde dito ohne Deckell.

Bettgerete und Dergleichen so ordinarie oben im hause gebrauchet

werden:

Ober Betten

4 Stuch.

Untter Bette

17 Stuch guthe. 16 Stuch Schlechte.

Kussen

8 Stuck alt und Newe.

Pfeulle

13 Stuch guthe. 21 Stuch Schlechte.

Decken

33 Stuch wullne alt und newe.

Matrassen

, 0 , , i 12 stiicke groser gutte.
6 Stuche alss <

, , , ,

[ 4 stucke schlechte.

1 grosse blawe Damasten Matrasse.

1 roth atlassene Matrasse auf ein ruhbettchen.

Allerhandt Stuhle, alssTaffell Stuhle,Lehn Stuhle, Sessels undh dergleichen.

14 Stuche Taffel Stuhle von Goldnam leder mit bunten blumen so in dem
ordinarie Ess Saal gebraucht werden, mit Schuartzem Tuche bezogen.

8 Stuch alte grun und Roth guldnen ledernen Taffell Stuhle, worunter

einen entzweij.
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ii höge Rothe lederne Taffel Stuhle.

21 Roth lederne Taffel Stuhle, worundter 5 mitt schwartzen Tuch uberzogen.

8 Schuartz lederne Taffel Stuhle.

4 Dusin und 11 Einsele umbezogne Taffel Stuhle.

12 st. 14 Grosse Lehn Stuhle mit schuartzen Tuch uberzogne.

6 Lehn Stuhle ausgestopft undt mit gelben Cattun uberzogen.

4 st. 5 Lehn Stuhle aussgestopft aber unbezogene.

6 Stuhle ohne armlehne, mit aurora Cattun uberzogen, und

5 Eichene Lehn Stuhle unbezogen, 1 Lehn Stuhle mit braunem SchaffFell uberzogen.

10 Sesselss mit schuartzem Duche bezogen worundter 6 von grun Selber ledern.

15 Sessels so unbezogen.

6 Kreutz Stuhle.

1 Dantzicher Stuhl.

24 St. länge bäncke, so in der Hoff Stuben, Kirchen und sonsten gebraucht werden.

Bett Stellen, Zelt Bette undh Schlaff bäncke, Tische und dergleichen.

5 Stuch Frantzösische Bettställen.

18 Sthuch Gemeine Bettställen.

1 Eijserne Bettställe.

4 Stuch Seltbetten.

7 Stuch Schlaff Bäncke die man ausszihen kann.

8 Stuch länge Schlaff Bancke die man zusammen schlägt.

10 Stuch Eijserne gardin Ruthen.

8 Giridons.

1 unbezogner Bettschirm hwilker nackens mitt Swartzen duch besogen.

1 Fuhr Schirm.

4 Oval Tische.

6 länge dito.

56 Stuch viereckiche Tische kleine und Gross.

3 Tische die man zusammen slagen kann.

1 Runder Tisch mit einem vierkantigen geställ.

1 Prädigstuhl oder geställ wor auf der Prister stehet.

1 leker die man zusammen slagen kan.

1 Holtzerne Badtstube so die högh Sehl. Fraw gräffin machen lassen. NB stehet

itzo zu SkogCloster.

2 Hobell bäncke.

2 Borden derauf Silber undt zinn sietzet in der Silber Cammer.

18 Stuch Holtzerne brustbilder so auff dann bodem stehen.

(Inventarium n:r 2.)

Im Suder Rundel

ist allés nach dem auffsatz und dazu

1 Eichener Tisch den man zusammen schlägt mit Schwartzen russen.

Ihr Exelks audientz gemach

ist allés nach dem auffsatz und dazu

1 owall Eichener Tisch den man 4 kant zu sammen schlagen kan.

1 kleiner Eichener 4 eckter Tisch.
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5 St. Giridon NB ess soll etliche im gewölbe sein.

1 kleine Tische 4kant.

In I. H. Gr. Exell. Cabinet

ist allés nach dem auffsatz, sampt dabeneben

2 kleine 4 kante feurene Tische.

1 Eijsen im Schorstein.

1 Schrain mit schwartzem duche bezogen.

In I. H. Gr. Excell: Vorgemach

ist allés nach dem auffsatz und dabeneben

1 Schwartz Tuch zum Predigsthuhl.

1 Tischdecke von Schwartzem duche.

1 St. Schwarz Tuch auff d. fräulein Bäncken.

1 feuren schlaffbänck so man auss ziehet.

1 kleiner feurener 4 eckter Tisch.

1 Capstock.

1 Kleiner runder Tisch.

1 Swartleder (oläsligt) slapbänk.

In der Gräffin sehl. Vorgemach

ist allés nachtn auffsatz, und noch

2 feurschirmen.

1 leden.

2 viereckter feurener Tische. Kleine.

In der untersten Alckoffen kammer

ist allés nach dem auffsatz und uber deme

6 st. lehnstiihle auss gestopft und mit gelben Cattun iiberzogen.

6 stuhle ohne lehn mit aurora Cattun.

1 kleiner 4 Eckter feurener Tisch.

Im grossen Ess Sahle

ist allés nach dem auffsats. Und noch

14 St. Taffel Stuhle von goldenem Leder mit bunten bluhmen und schwartz iiberzogen.

4 Lehnstiihle aussgestopft und unbezogen.

6 St. alte Rothlederne Stuhle mit schwartz bezogen.

1 alter Rothgelden ledener Stuhl schwartz bezogen.

1 alter Schwartzlederner Stuhl mit schwartz Tuch bezogen.

1 Sessell mit griin gulden Leder schwartz bezogen.

12 Lehnstiihle Schwartz bezogen.

1 Trit schwarz angestrichen.

Fräulein Cammer
ist nach dem auffsatz, und dazu

1 vierkanter klein feurener Tisch.

1 Schlaff banck so man aussziehet.

1 kleiner Sessell mit griin gulden leder.

1 dito mit buntem Triep.

Jungfer Cammer
nach dem auffsatz bekleidet, und dazu

1 Schop von allerhandt holtz.

1 kleiner feuerner 4 kante Tisch.
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Cammer Mädchen Cararaer:

1 gemeine belstette.

2 feurene Tische.

i längligter banck umb auff zu setzen von feurem.

i klein feuren bänkenen, umb vvand auffzusetzen.

i feurener feur-Schirm.

In der ober Alckofifen Cammer
ist nach dem auffsatz

i feurene Trit von 3 Steige.

1 Eijsernes dingh umb ein lamp anzuhengen.

In Secret. Cochs Cammer
2 depositoria.

1 kleine 4 kantigh feurener Tisch.

Cancelisten Cammer
2 gemeine bettstett von feurholtz.

2 vierkante feurene Tische, eine grosser alss der änder.

1 fuss zu Schop von Eichenholtz mit schwartzen aussgelegt.

Stallrrteisters Cammer
Ein gemeinen feurener bettstette.

Ein vierkant-feurene Tisch.

Hoff Juncker Cammer
2 gemeine feurene bettstelle mit kleinen zu der Jungene.

1 feuren 4 Eckter Tisch.

1 schlecht feuren langlicht bänckchen.

Leibknechten Cammer

1 länge feurener Tisch.

1 kleinerer dito dazu.

2 feurene bäncke.

1 gemeiner feurener Zelt bettstelle.

1 feuren gemeiner bettstelle.

1 kleines feurenes vierkant Tisch.

1 Kapstock, so baron Adolf gehabt.

In der Graff Wittenbergs Cammer
1 klein vierkanten feurener Tisch.

1 Jungz bettstelle so entzweij.

1 klein induchtig bänckchen.

In desselben Cammer
1 Zelt bette.

1 Schlaff banck so man aussziehet.

1 vier kantigh feurener Tisch.

Commissions Cammer

1 Schlaffbanck so man aussziehet.

In doctor Witts Cammer
1 Schlaffbanck so man aussziehet.

2 Rohtlederne Stiihle.

1 kleiner feurener 4 kant. Tisch,
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Im dortigen vorgemach

i vier Eckter feurener Tisch.

1 grosse Eichene kiste mit Eijsenbeschlag.

Ins buchhalters Cammer
Ins Priesters Cammer

2 kleine feurene 4 kante Tische.

1 gemeine bettstette.

2 borden.

Meijers Cammer
2 feurene 4 kante Tische.

In Dunckers Cammer
seindt die Instrumenter nachdem auffsatz, und noch

2 feurene 4 kante Tische.

1 dito gar kleines.

1 Jungens bettstete so unter den anden geschoben wirdt.

1 gemeine feurene bettstette.

Schneiders Cammer
in der innerst

1 gemeine bettstette.

1 längligter alter feurener Tisch.

In der Eussersten

1 länge feurener Tisch.

1 gemeine bettstelle.

1 Schlaffbanck so man zusammen schlägt.

1 langer Sitz banck.

1 kurtzer dito.

In des Kellermeisters Cammer
1 gemeine alte bettstette.

1 vierkant feurener Tisch.

1 Schlaffbanck so man zu sammen schlägt.

Pagein Cammer
1 gemeine bettstelle.

1 dito so entzweij.

1 Schlaffbanck so man zusammen schlägt davon die eine helffte wegh.

1 vierkanter feurener Tisch.

Im unfertigen Rundel

2 frantzösische bettstette.

1 Zeltbette.

1 gemeine bettstelle.

2 repositoria.

In dem Vorgemach

1 gemein bettstelle.

In des Apotheckers Cammer
1 klein vier Eckter Tisch.

Zuckerbeckers Cammer:

1 halber owal Tisch.
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i klein vierkanter Tisch feine.

i kleine gemein bettstelle.

Gips Vorgemach

7 Rothe goldt und Silber lederne alte Stuhle.

4 Rothe Jufftene Stuhle denen einen entzweij.

3 St. Schwarze lederne alte zerbrochene und gantz unbrauchbare Stuhle.

12 unbezogene Sessell 5 gedrehete und 7 sondere.

1 gedreheter Sessell mit goldt leder bezogen.

4 onbezogene lehnstuhle gantz ungestop.

1 dito mit blaue Schaffel bezogen.

2 kleine alte untaugliche Stuhle.

1 unbezogene Stuhl.

1 dantziger Stuhl davon der Sessel zerrissen.

1 alt griin gulden ledener Stuhl mit schwarzen Tuche bezogen.

Riksregistraturet 1697.

Till Cammar Collegium swar om Grefwe Wrangels

Stenhus på Riddarholmen.

CARL ETC.

Wår synnerl. etc. Wij hafwe undfått Eder underdånige skrifwelse aff den 2 hujus,

och see där utur huru som I till föllie aff Wår nådige befallning hafwe opkallat weder-

börande possessorer af framledne Kongl. Rådetz och Marskens Gref Carl Gustaff Wran-

gells steenhuus på Ridderholmen, nembl. Kongl. Rådet, Gref Nils Brahe å sine egne och

Assessoren Ehrenberg å Fröken Wittenbergs samt Commissarien Hag på Fröken Augusta

Aurora Wrangells wägnar, och dem förehullit huru som Wij wore sinnade ofwanbemelte

huus Oss att tillhandla till beboende medlertijdh att Slottet blefwo opbygdt. Hafwandes

de iemwäl sig däröfwer utlåtit att de för en stor nåd erkände, det Wij dem samme huus

wid desse swåre tijder wille afhandla: Och som I till köpeschillingens determinerande fun-

nit säkrast att taga för fundament en wärdering som den 28 Junij 1695 oppå Bancens

begäran genom någre denne Stadens Magistrats Deputerade öfwer bemelte huus är worden

hållen, i förmogo hwar af det samma effter den olyckelige det öfwergångne wådelden med
heela dess Tompt och Siögård samt rum och lägenheter är blifwit wärderat till Ottatijo-

tusend daler kopparm:t; Så hafwe I bemelte interessenter en sådan summa offererat, hwar

på de sig förklarat, att dhe där med wore wäl nögde, allenast Wij täcktes låta dem samma

köpeschilling undfå betalt uti Rijkzdal. specie in natura, som löper Tretton tusend tree-

hundrade Trettijo tree 1

/3 Rijkzdaler Specie, medan den gravationen hwarföre huset uti

Bancen häfftar, består i specie Rijkzdakr, och sådant nu straxt i contant, effter som dhe

till ådtskillige ett anseenligit äre skyldige, utan till att kostas emot någre gravationer,

hwarföre dhe hoos Oss och Wår Crono på ett eller annat sätt kunna komma att häffta.

Nu som I alt detta Wårt egit nådigste wälbehag underdånigst hemställe, så hafwe wij

låtit göra Oss underrättade om och någre gravationer för tijden måtte finnas, hwarföre

ofwanbemelte sterbhuus hoos oss häffta, samt aff hwad egenskap dhe samme måge wara,
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finnandes köpeschillingen som där före praetenderes wara hell raisonabel och skählig. Och

emedan Kongl. Rådet Gref Gyllenborg däröfwer hoos Oss har inlefwererat så wähl Cam-

mareraren Lagermarks å Liquidationens, som Cammareraren Skragges å Reductions Com-

missionens wägnar hos honom insinuerade attestata, i förmogo hwar af den förre betygar,

att dhe summor hwilka å bemelte sterbhuus wägnar praetenderes för giorde försträcknin-

gar och återstående löhner, effter där öfwer ingifwen designation, sig fuller bestiga till

213046 Rijkzdakr och 344640 D:r Sölf:r m:t, men förblifwer dock den förre fordringen

effter en å framledne K. Rådetz och Marskens giorde försträckningar opsatt och uthgifwen

observations räkning, allenast 85050 dal:r Silf:r m:t, hwar på doch i förmågo af General

resolutionernes 45 punct ingen betalning kan fölia, för än öfwer dhe ansenlige penninge

summor fullkomlig riktighet blifwer giord, hwilka bem. Kongl. Råd ifrån åhr 1641 till 1650

så wähl af franske subsidie som ryske satisfactions medlen åthnutit. Där emot blifwer

bemelte sterbhus på en annan observations räkning öfwer åthskillige des praetentioner

öfwer betalt 93251 D:r Silfwermynt, förutan interesse som till räkningens äntelige afslu-

tande är resolverat. Anbelangande åter des löhningz räkning, så är den samma ännu intet

liquiderat; doch will synas, att där uppå intet lärer blifwa någon fordring, utan att den

lärer sluta sig med öfwerbetalning. Den senare åter attesterar, att för mehrbemelte Sterb-

huus äre alle deras köpegods från Cronan indragne wordne, så att de för tijden icke mera

äga än 3/4 mantal i Nyland som ränta 26 dal:r 22 öre i64/
s

th:r Silf:r m:t, tillijka med een

qwarn och en uthjord, warandes dhe icke heller något skyldige oppå köpegods grava-

tionerne, utan allenast för fierdeparten för ett donerat stenhus Ottatusend Rijkzdaler med
interesse till alterum tantum, och des utan dhe öfrige tree fierdeparterne som ännu beroo

till widare skärskodan, hwar till kommer en skuldfordran så för obetalt fierdepart som andre

gravationer, härflytande af innehafde donations godz, sig bestigande till en summa af

32580 D:r Silf:rmynt. Att således mehrendels öfwer alt ofwantalde intet något rätt liquidum

är träffat, wiliandes icke heller för Oss lägligit falla det samma till att afwakta, sedan Wij

äre aldeles huuswille blefne effter wådelden som Wårt Slott så plötzligen öfwergick, och

Wij inge andre tildrägelige uthwägar kunne öfwerkomma, att få ett annat beqwämt huus

i stället till bekomma; Ty hafwe Wij wid så beskaffat sak Oss resolverat ofwanberörde

tilbud att wilia antaga, därutinnan bestående, att Wij offtabemelte huus wele låta uthbetala

1 3333 'A Rijkzdal:r Specie in natura, dock Oss där hos förbehållandes utaf annan deras

egendom Wår betalning och förnöijelse för dhe gravationer som oppå dem effter ett

änteligit och rätt träffat liquidum kan komma till att stanna. I hafwe fördenskull med
köpebrefwetz uthfärdande under Wår höga hand, sampt huusetz lagfarande effter Sweriges

lag att skynda så mycket görligit må wara, medan det samma betarfwar en considerabel

reparation, och tijden där till faller dessutan mäkta kort, lärandes Wij ställa behörige

ordres om betalningen, så snart sådant har först nådt dess fullbordan. Och Wij befalle

etc. Datum Carlberg den 4 Junius A:o.i6o7.

Uppå Högstbem:te Hans Kongl. Maij:tz

Wår Elskelige K. H:re etc.

H. ELEONORA.

B. Oxenstierna. C. Gyllenstierna. Fabian Wrede.

N. Gyllenstolpe. Lars Wallenstedt.

14 — 122243. Siren, Gamla Stockholmshus.

C. Piper.



(Tessinska saml. R. A.)

Kongl. Maij.ts Nådige Resolution uppå dess Tro
Mans och Öfwer Intendents Edell och Wälbördigh Nico-

demus Tessins underdånigst insinuerade memorial. Gifwen

Carlberg d. 22 July 1697.

2.

Emedan Kongl. Maij:tt i nåder förnimmer, att dhe till husetz reparation på Riddare-

holmen anordnade fyra Tusende dahl. Sölf:mt redan mehrendehls äre utgifne, Ty låter

Kongl. Maij:tt afgå dess nådige befallning till Stats Contoiret att detsamma dertill ännu

skall låta affölia en lika stoor Summa, på det arbetet så mycket skyndesammare må kunna

fortsättias.

Kongl. Maij:tz Nådigste Resolution på des Troo

Mans och Öfwer Intendents Edell och Wälbördigh Nico-

demus Tessins underdåniga insinuerade Memorial. Gifwen

Carlberg d. 16 Augustij A:o 1697.

1.

Såsom Öfwer Intendenten underdånigst tillkiänna gifwer att Slåtz murmestaren för det

myckna arbetet och trägne oppwachtning han hafwer wid Kongl. Maij:tz Slåtz och Stall-

byggnader, Nyqwarns broo och andra små reparationer, omöijeligen har hint afwachta

dhet arbete som requireras wid Kongl. Maij:tz huusbyggnadt på Riddarhollmen och wid

giuterijet på rännarebanan, hafwandes man fördenskull till detta arbetets befrämmiande måst

antaga een annan murmestare, Anders Person benämbdt, och med honom således öfwerens-

kommit, att han skall hafwa 6 d:r kopparmyndt om dagen i ett för alt för arbetet i Kongl.

Maij:tz huus på Riddareholmen och fyra dahl:r Kopp. Myndt om dagen för arbetet med
giuterijet, på hwilket senare han med sitt folk har arbetat ifrån d. 19 Julij sistledne och på

det förra ifrån d. 15 Junij sistledne. Så emedan Öfwer Intendenten derwid underdånigst

tillkiänna gifwer att det ähr nästan ingen åthskillnad på bekostnaden, emedan man uthan

en sådan elliest skulle bestå Embetet för hwar gesäll 8 öre Kopp:r m:t om dagen och det

uthom någon oppsicht, anhållandes fördenskull Öfwer Intendenten om Kongl. Maij:ts

Nådigste approbation däröfwer, ty will Kongl. Maij:t härmed därtill hafwa gifwit dess

nådiga bijfall och samtycke.

3-

Hwad widkommer dhen runda Couppelns betäckande på Kongl. Maij:tz huus wid

Riddarhollmen, andragandes Öfwer Intendenten, att dhen samma omöijeligen kan täckas med
jernbläck, uthan måste sådant skee med kåpparplåter, effter som dhe förre intet äre så

smedige som dhe senare, uthan medelst de många små falsarne nödwändigt lähra förordsaka

dråpp, föruthan det att mycket af jernplåtarne lährer komma till spilles, när dhe skäras

efter centrum, hwaremoth det som af kopparen klippes blijr i sitt wärde, Så emedan

Öfwer Intendenten derjempte underdånigst wid handen gifwer, att i detta fallet blifwer föga

mehr än */
3
dehls difference emellan couppellns täckande med koppar och medjern, warandes
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wid Slåtet så mycket tak koppar i förråd af dhe anskaffade 100 Sk<8>. taakbleek att man

däraf uthan afsaknadt kan taga så mycket som till denne couppellns betäckande erfordras, i

hwars ställe man åther kan låta tillwärka samma quantum på lika sätt som tillförene skedt

ähr, så will Kongl. Maij:t så till det enna som andra härmed hafwa gifwit des nådigste

bijfall och samtycke;

Kongl. Maij:ttz Nådige Resolution uppå dess Tro

Mans ock Öfwer Intendents, Edell ock Wälbördigh Nico-

demus Tessins underdånigst insinuerade memorial. Gifwen

Carlberg den 4 October A:o 1697.

1.

Såsom Öfwer Intendenten underdånigst tillkiänna gifwer, hurusom Kongl. Maij:ttz egit

huus så wähl som det der hoos hyrde huset på Riddareholmen hwarest deras Kongl.

Högheter Princessorne komma att boo, wed desse mörka qwällar stoor fahra af eldzwåda

äre underkastade, särdehles så länge taken intet äre gipsade, eij heller winden med steen

belagd, så att fördenskuld will wara nödigt, att icke allenast åthskillige poster däruthi blifwa

fördelte uthan och nödige sprutor och annan brandredskap ju förr ju heller dijtskaffade;

Altså och emädan Kongl. Maij:t finner sådant wara wähl påmint, ty låter Kongl. Maij:tt

afgå dess nådige befallningh till Kongl. Rådet och Öfwer Ståthållaren, att han icke allenast

skall ställa behörige ordres om sprutornes ock brandredskapens dijtskaffande, utan ock med
dess betänkande inkomma, på hwad ställen poster nödwändigt böra uthsättias, sampt hwilka

dertill kunna brukas, och har Öfwer Intendenten med bem:te Kongl. Rådh wijdare derom

att correspondera.

2.

Anbelangande Öfwer Intendentens underdånige förfrågan, hwarest wachtmästaren

uthi huset på Riddareholmen hädanefter skall wistas, sedan dhe rum hwilka han härtills

har bebodt wed stora portalen, komma att inrättas till Corps de Garde; Så har Öfwer

Intendenten att inkomma med förslag, hwarest han bäst må kunna accommoderas, kunnandes

han elliest brukas till att förrätta brandwacktmästare tiensten eller något annat hwartill

Öfwer Intendenten finner honom tienligh.

Kongl. Maij:ts Nådigste Resolution på des Tro

Mans och öfwer Intendents Edell och Wälbördig Nico-

demus Thessins underdånigst insinuerade memorial. Gifwen

Carlberg d. 18 October A:o 1697.

I.

Såsom Öfwer Intendenten underdånigst tillkienna gifwer, att Stats Contoiret uthaf dhe

5,000 D:r Sölf:r mynt som ännu innestå på dhe till Kongl. Maij:tz byggningars fortsättiande

anslagne 50,000 D:r Sölf:r mynt, skall willia afräkna åthskillige påster nembl. dhe medell

hwilka blifwa lefwererade till slåtz modellen, fransöske handtwärkarnes bestådde huushyror,

107



penningar till deras wedz inkiöp med mehra, hwarpå dhe doch unfådt a parte och särskilte

ordres, anhållandes fördenskull att Stats Contoiret måtte få i befallning ofwanbemelte 5,000

dahl.r Sölf:r mynt uthan någon decourtering att låta afföllia, så wähl som dhe medell hwilka

influtit för den försålde gambla kopparen, så mycket som derpå öfvverskiuter, sedan dhe
100 Sk® ny takkoppar deraf äre wordne betalte som Stats Contoiret effter Kongl. Maij:tz

ordres i Bergzlagen har låtit oppkiöpa, Så låter Kongl. Maij:t derom afgå des ordres till

Stats Contoiret.

2.

Sammaledes låter Kongl. Maij:t dess befallning till Stats Contoiret afgå, att dhe
skole låta affölia 8,000 D:r Sölf:r mynt till Kongl. Maij:t huusreparation på Riddareholhnen

uthom dhe 16,000 D:r Sölf:r mynt som redan dhertill äre assignerade.

Kongl. May:tz Nådiga Resolution uppå dess Tro
mans och Öfwer Intendents, ädell och wälbördig Nico-

demus Tessins underdånigst insinuerade memorial. Gifwen

Stockholm d. 15 Augusti 1698.

1.

Såsom Öfwer Intendenten underdånigst anhåller om Kongl. Maij.ts skriffteliga ordres

på den hwijta och swarta marmorstenen som är blefwen öfrig wed Kongl. Maij:ts Palais

här på Riddarholmen, och Kongl. Maij:t i nåder har förährt Kongl. Rådet och Praesidenten

Grefwe Bengt Oxenstierna; altså will Kongl. Maij:t honom den samma härmed i nåder

hafvva meddehlte, hafwandes Öfwer Intendenten bem:te marmorsteen till Kongl. Rådet och

Praesident Grefwe Oxenstierna att låta afföllia.

CARL med Gudz nåde

Wår ynnest och nådige benägenheet med Gud Allzmäcktig, Tro Man och Hoff-

marskalk. Wij hafwe erhållit Eder underdånige Skrifwelse daterat den 21 Januarij sistl.

tillijka med det Project som I hafwe affattat till een ny kiökzbyggning wed wårt Kongl.

Palais i Stockholm med dertill nödige rum för Kiökzbetiente samt logementer för Pagerne

med deras hoffmästare, medan inge tienlige rum där till finnes uthi sielfwa Kongl. Huset;

Och som Wij samma project i nåder approbere ock gille; Så hafwe I ju förr ju heller

däreffter att befordra samma byggnad till fullbordan, effterlåtandes Wij icke allenast i nåder,

alt därtill må emploijeras så mycket som behöfwes, af det timmer, påhlar, kalk, ock gam-

malt tegeli som finnes att tillgå wed nya Slottzbyggnaden, utan beordra Wij jämwähl

Stats Contoiret, att detsamma skall låta afföllia så många medell, som där till erfordras,

utom dhe tre tusende dahler sölfwerrnynt, hwilka till åthskillige Wåre byggningars re-

paration på innewarande åhrs Stat äre anslagne. Hvilket länder Eder till nådigt swar. Och

Wij befalle Eder Gudh allzmäktigh nådel. Rosziene den 14 Februarij A:o 1702.

CAROLUS
/

/

/ C. Piper.
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Kommitterades för återuppbyggande af Kungshuset memorial. R. A.)

Stormägtigste, Allernådigste Konung!

Till underdånigst följe af Eder Kongl. Maj:ts nådigste förordnande och befallning

af den nästledne November, hafva undertecknade genom mig Lidströmer och Capitai-

nen Bouck, noga undersökt den skada, som det sä kallade gamla Kongs, samt Kruusiska

husen på Riddarholmen lidit af wådelden den I5:de i samma Månad, och få nu den nåden,

att, så wäl därom, som hwad Committerade anse nödigt att iakttaga wid återupprättandet

af dessa hus, deras utlåtande i underdånighet afgifwa.

Kongshuset, som till dess grund och hufwudmurar finnes wara en fast och pålitelig

byggnad, har till dess Corps de logis af eld och wäta tagit sådan skada, att de än qvar-

stående murar måste nedrifwas intill nedersta wåningen, samt å nyo uppmuras och med
nya trossbottnar förses. Murarne i södra rundelen som till en del rasat, jemte det öfra

af murarne till södra flygeln, måste jemwäl, efter rifning af det mer eller mindre skadade,

å nyo uppdragas, nya trossbottnar inläggas, samt till stor del, jemte Corps de logis, med
nya fenster, dörrar, golf och annan inredning förses, hvarförutan hela detta hus bör erhålla

nytt wattentak, häldst så plattröstadt, att, wid påkommande wådeliga händelser, eldsläck-

nings-anstalter af erforderlig werksamhet måga, på denna höga och widsträckta byggnad,

kunna anwändas.

Det så kallade Kruusiska huset är, till dess Corps de logis och norra flygel, i lika

belägenhet med den afbrända södra flygeln på Kongshuset; men sammanbyggnaden af

dessa bägge hus och flyglar, hvilken nu wållade att elden, som först utbrast i det Kruu-

siska, inträngde och utbredde sig öfwer Kongshuset, kan icke för framtiden bibehållas,

utan att blottställa sistnämnda hus för enahanda öde, om wådeld i Kruusiska huset

härefter skulle uppkomma, emedan den trängsel, som denne sammanbyggnad förorsakar,

och hvilken än mera ökas af kyrckogårds-murens nära belägenhet, samt den så kallade

trekanten eller låga flygelbyggnaden på Kongshusets tomt, göra eldsläcknings-anstalter på
detta ställe swåra, om icke omöjliga, att tillämpa.

Dessa omständigheter, jemte det att sammanbyggnaden förorsakar mörker i åtskilliga

Kammar Collegii och Stats Contorets rum, samt att det från Kongshusets södra flygel-tak

på Kruusiska husets norra flygel nedrinnande rägn och snöwatten skadar och nöter muren

på den förra, föranlåta Committerade till den underdåniga hemställan, om icke nu, då dessa

hus ur deras iråkade förfall likasom å nyo skola upprättas, alla förenämnda olägenheter

måga undanrödjas, och gamla Kongshuset jemte det anseende som dess läge, anläggning

och prydeliga byggnads-art förtjena, tillika gifvas det utrymme på alla sidor, och den

ordning och fasthet i byggnadens sammansättning, som i möjeligaste måtto befrämjar sä-

kerheten för eld och brand i ett hus, där Eder Kongl. Maj:ts och Rikets flesta Collegier

skola äga deras ämbetsrum, samt sådana handlingar förwaras, hwarpå allmän och enskilld

säkerhet om egendom och wälfärd bero.

I detta afseende anse Committerade för deras underdåniga del nödigt, att den så

kallade trekanten, med dess, dels af murar dels med träplank, af detta wedgårdar, tillika

med en tredjedel eller mera af Kruusiska husets facade, samt dess norra och wästra flyglar,

alldeles bortrifwas, så wäl som wedgårdar och tillbyggnader nedan Kammar Archivet och

norra rundelen på Kongshusets wästra sida, samt att däremot, på Kongshusets östra sida,

göres en nybyggnad af 25 alnars bredd och 3:ne wåningars högd, utom en hwälfd källare-

wåning för de angelägnaste handlingar. Igenom denne tillbyggnad utgör borggården en
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sluten quarré, och huset får 2-ne nya facader, den ena wid en rymlig plan emot Commerce-

Collegii hus, och den andra wid en ny plan emellan Kongs- och Kruusiska husen, med
ingång till Kammar Kollegium och Stats Contoret, alldeles efter det utkast till plan ritning,

som Committerade härjemte i underdånighet bifoga.

Tillbyggnaden erhåller fullkomligen så wäl de rum, dem Kammar-Collegium och Kam-
mar-Rätten förlora i Kruusiska huset, med dess små flyglar, som erforderligt utrymme för

de handlingar, dem man hittills förwarat på husets windar, men hwilka för alla slags upplag

borde wara och skulle blifwa obrukbara, om, efter Committerades ofwan yttrade under-

dåniga tanka, och för där i underdånighet anförda skäl, takresningen öfwer hwalfwet göres

platt. Och som en platt takresning icke kan äga waraktighet, utan att beklädas antingen

med jernplåtar eller koppar, men ett jernplåt-tak tidt och ofta måste anstrykas, och däri-

genom på 30 år blifven lika dyrt med ett koppartak, som ingen anstrykning betarfwar,

och ändock äger mångdubbelt längre bestånd ; Så synes detta tak böra läggas af koppar,

och för beqwämligheten förses med minst 2:ne luckor emellan de brandmurar, som här

och där twärs öfwer huset böra uppföras, samt taket i öfrigt, på yttra sidorna, omgifwas

med ledstänger af jern.

Rum för Modell-Kammaren och Krigs Hof Rätten lära dock i detta hus icke kunna

blifwa att tillgå, om Svea Hof Rätt och Collegierne skola erhålla det utrymme de betarfwa

och hittils till någon del saknat.

Modell-Kammaren synes lämpeligast böra placeras i Målare- och Bildhuggare-Aka-

demiens hus, såsom oumbärlig för den Mechaniska Schola, som Eder Kongl. Maj:t i nåder

stiftat, och ställt under Akademiens öfwerinseende och styrelse.

Jag Fredenheim har ock funnit utwäg att, efter den Kongshuset öfwergångne wåd
elden, uppställa modellerne på en rymlig wind i Akademiens hus, där de kunna förwaras

och förblifwa, till dess Eder Kongl. Maj:t finner tillfälle att i nåder låta werkställa den

tillbyggnad af detta hus, som redan af Eder Kongl. Maj:ts glorwördigste och högstsalige

Herr Fader i nåder blifwit nödig pröfwad.

Krigs Hof Rätten åter torde kunna sammanträda och erhålla rum för sina ej talrika

handlingar i Artilleri-Krigs-Rättens rum på Artilleri-gården, till dess, wid fortsättning af

byggnaderne därstädes, eller genom Kruusiska husets tillbyggnad, beqvämligare rum för

densamma kunna erhållas.

Uti meranämnde så kallade trekant innehar Hans Kongl. Höghet Hertigens af Söder-

manland hof-bagare dess bonings- och bageri-rum, bestående af bagarestufwa med ett

afplankadt rum på nedra bottnen, 2.me windskammare där ofwan uppå, samt wedrum på

gården. — För denna inrättning, som i alla afseenden synes illa placerad på detta ställe,

torde motsvarande utrymme, häldst på någondera af stadens malmar, böra anskaffas.

Widare nyttjas därstädes ett rum till forwar eller Rustkammare, äfwen för högbe-

mälte Hertigs behof, samt ett rum till rustkammare för Swea Gardet, som för det närwa-

rande ej skall begagnas, och hwartill tjenligare utrymme lärer finnas på Fredrikshof.

I hörnet af byggnaden innehar Pådrifwaren Bolander en kammare, med lucka på

taket till ett rum där ofwan uppå, äfwensom Pådrifwaren Akerlöf nyttjar en skrubb med

öfwer-rum genom lika uppgång, bägge af blott gunst, såsom understöd i deras willkor.

Ett källare-rum är användt såsom materialbod för kronans behof, hwartill tjenliga lägen-

heter finnas under Kongshuset, å dess wästra sida.

I stället för de wedbodar och flera wedgårdar, som inom trekanten och dess gårdar
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äro inrättade samt i och omkring Kongshuset icke widare borde få anläggas, kunde wid

sjö-stranden, nedan Kongshuset, wedgårdar inrättas uppå pålar, och därå laggd brädbotten.

Närmast Kruusiska huset uti trekanten nyttjas 2:ne rum till Anatomie-Sal, tillika

med 3:ne därintill gränsande i flygeln till Kruusiska huset, af hwilka sistnämnda Wakt-

mästaren bebor ett rum.

Denna inrättning tyckes böra inrymmas i Collegii Medici hus, eller ock annat be-

qvämt ställe för densamma utses.

På nu i underdånighet anfördt sätt, äro rummen och utrymmet nyttjade i de bygg-

nader, som wid Kongshusets åter upprättande, efter Committerades underdåniga förslag

skulle komma att nedrifwas, och hwarwid tillika i underdånighet böra tillkännagifwas, att tre-

kanten är en så förfallen byggnad, att dess iståndsättande skulle fordra betydlig påkostnad.

Efter upprättadt ungefärligt förslag, skulle Kongshusets åter iståndsättande och till-

byggnad på sätt i underdånighet föreslaget blifwit med koppartak, komma att kosta emellan

Fem och Sex Tunnor Guld.

Att genom entreprenad uppföra en byggnad, som till hufwudsaklig del består i repa-

rerande af gamla hus, hwarwid oförsedda omständigheter icke förr än under sjelfwa arbetet

yppas, och då icke utan dryga beting kunna undanrödjas, anse Committerade betänkeligt.

Under tillsyn af Öfwerste Lieutenanten och Riddaren Lidströmer, med biträde af en Mecha-

nicus eller Architect, hvartill i underdånighet föreslås Capitainen Bouck, som Öfwer Ståt-

hållare-Ämbetet antagit och i flera år nyttjat, att såsom Architect ombestyra byggnader

och reparationer af Kronans publika hus här i staden, föreställa sig Committerade att ända-

målet säkrast och med största möjliga hushållning skall kunna winnas; men som den trägna

och answariga tillsyn öfwer werkställigheten, som härwid skulle komma att åligga Capitai-

nen Bouck, beröfwa honom, som af en ringa lön skall försörja hustru och flera barn, allt

tillfälle till annan förtjenst, hemställa Committerade tillika i underdånighet, att honom, då

han wid detta göromål nyttjas, i nåder må bestås Twå R:dr Riksgäldssedlar i Tractamente

om dagen, att räkna ifrån det att med denne byggnad början göres.

Och som angelägenheten fordrar, att byggnaden, ju förr desto häldre, nästkommande

wår företages, samt att man imedlertid är betänkt på erforderliga materialiers anskaffande,

hwartill rådrum erfordras, om de för skäliga pris skola stå att erhålla; så torde Eder Kongl.

Maj:t nådigst täckas tillåta, att Committerade därom få widtaga nödig författning.

För de utgifter, som till denne byggnad erfordras, och af Eder Kongl. Maj:ts Stats-

Contor lära komma att bestridas, anse Committerade särskilld redo och räkning böra gö-

ras, och en särskilld person därtill, emot skäligt arwode, af Stats Contorets betjening antagas.

Committerade framhärda, med undersåtelig trohet, lydno och zele.

Stormägtigste Allernådigte Konung!

Eder Kongl. Maj:ts

Allerunderdån. tropligtigste

tienar och undersåtare

Carl A. Wachlmeister
Sw. R: drotset.

S. af Ugglas. C. E. Lagerheim.

Carl Fr. Fredenheim. J. Lidströmer.

Stockholm den 18

Decemb. 1802.
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GUSTAF ADOLPH ETC. ETC.

Wår synnerliga ynnest och nådiga benägenhet med Gud Allsmäktig: Tromänn, Herr

Grefvve, Sveriges Rikes Drotzet, President, Academie Cantzler, Riddare och Commendeur
af Wår Orden: så ock samtlige Committerade angående gamla Kungshusets reparation!

WI hafve i nåder låtit Oss föredraga Edert den 18 sistlidne December afgifne underdåniga

betänkande om de så kallade gamla Kungs- och Krusiska husens i stånd sättande efter

den dem den 1 5 sistlidne November öfwergångne vådeld. Och länder Eder härå till nådigt

svar och underdånig efterrättelse, det WI finne angeläget, att gamla Kungshuset åter

repareras och sättes i sådant skick, att det för vådliga händelser i framtiden må i möjli-

gaste måtto kunna befredas, i hvilket afseende WI i nåder bifalle hvad I underdånigst

föreslagit om bortrifning af vissa delar af Krusiska huset samt af hela den så kallade Tre-

kanten för utrymmets skuld, så wäl som om nya brandmurars uppdragande och vatten-

takets sammansättning, samt att i följe däraf de i Kungs- och Krusiska husen samt Tre-

kanten boende personer och inrymde inrättningar genast måge uppsägas, att den 1 näst-

kommande April affiytta med tillstånd för dem, som tro sig till hyra berättigade, att

derom med underdånig ansökning till Oss inkomma och sina skäl i underdånighet förete;

Men i anseende till nu varande höga kopparpris, anse WI för kostsamt, att wattn-taket

öfver gamla Kungshuset betäckes med Koppar, utan bör det ske med goda jernplåtar;

äfvensom WI så mycket mindre nu kunne bifalla den af Eder föreslagne nybyggnad, som
outredt är, om den af Oss till dessa oförutsedde utgiffter påräknade fond dertill är till-

räcklig. Däremot bören I låta undersöka, huruvida den qvarblifvande delen af Krusiska

huset kan med tillbyggnad i bredden af dess södra flygel och samma flygels förlängning

åt sjösidan, paralellt med Kungshusets södra flygel, erhålla den storlek, att tillräcklig er-

sättning derigenom vinnes för de rum, som genom facadens förkortande och norra flygelns

nedrifvande af detta hus gå förlorade, samt så dertill, som till Kungshusets reparation låta

författa plan- och facaderitningar, tillika med kostnads-förslag för hvardera huset och dermed,

jemte underdånigt utlåtande, huru med den utdömde fateburs-byggnaden, såsom en till-

hörighet till Kungshuset, förhållas må, till Oss skyndsamligen i underdånighet inkomma.

Slutligen bifalle WI i nåder Edert underdåniga hemställande, att den nu förestående

reparation må verkställas utan entreprenade, att I till Eder Öfverste Lieutenant Lidströmers

biträde vid denna byggnad egen antaga, och med skäligt arfvode förse Capitaine Mecha-

nicus Bouck, eller hvilken annan I pröfven med drift och skicklighet kunna tillhandagå;

att särskilt redo och räkning för byggnads-kostnaden göres; att en särskilt person af Vårt

och Rikets Stats Contors betjening, emot särskilt arfvode, dertill antages, samt att I gån

i författning om erforderliga materialiers uppköp och anskaffande m. m., så att med repara-

tion instundande vår kan göras början. WI befalle Eder Gud Allsmäktig synnerligen

nådeligen. Stockholms Slott den 30 Ianuarii 1803.

GUSTAF ADOLPH.

Rosenblad.
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(1803 den 29 mars bifölls hvad kommitterade andragit; de insända ritningarna gillades.)

Stormägtigste Allernådigste Konung!

— — — Då Kongshusets södra flygel på detta sätt blir fri från tillbyggnaden af Kru-

siska huset så erhåller förstnämnda flygel vid öppen plan en sådan facade med ingång

från planen som den däröfver författade ritningen utvisar. Planritningarna åter till Kongs-

husets särskilda våningar äro inrättade efter behofvet af embetsrum för Eder Kongl. Maj:ts

Svea Hofrätt, Eder Kongl. Maj:ts Kammarkollegium med alla därunder lydande kontor

samt Kartasigillataverket, och för Eder Kongl. Maj:ts Statskontor med Räntekammaren.

Dessa verk blifva med nödiga rum i detta hus försedda, men för Kammar-Archiverna er-

hålles derstädes inga andra än de rum i Souterrainen som dertill förut varit nyttjade och

jämväl komma att iståndsättas

Efter dessa ritningar, grundade jämte kostnadsförslaget till alla delar på Eder Kongl.

Maj:ts nådigst gifna föreskrifter, och hvarvid ifölje däraf är iakttaget hvad om brand-

murars uppdragande och vattentakets beklädnad med jern- i stället för kopparplåtar, i nåder

blifvit förordnadt, komma hvarken husets yttre eller inre hufvudmurar eller hvad af trap-

por, trossbottnar, tak och golf är i godt och brukbart stånd, att ändras eller omgöras;

men i anseende till rummens indelning torde Eders Kongl. Maj:t nådigst täckas tillåta,

att under verkställigheten af byggnaden kommitterade få låta iakttaga de små och obe-

tydliga ändringar och rättelser, som utan rubbning i byggnadens utseende och styrka,

kunna finnas bidraga till större rymlighet och bekvämlighet.

Denna så beskaffade reparation, som hvad rummens inredning beträffar, icke ens

innefattar taklister, bröstpanel, tapeter och porcellain-kakelugnar i andra än Hofrättens dom-

salar och Kollegiernas sessionsrum, kommer med rifning af Trekanten och Kruusiska huset,

enligt i underdånighet åberopade förslag, att kosta 49,333 Rdr 16 s.,hvaruti likväl inbe-

gripas ungefär 600 Rdr för någon tilläggning, men isynnerhet omsmältning och utsmidning

af den koppar, hvarmed den afbrända södra, lika med den kvarstående norra rundelen,

varit betäckt och hvarmed taket till förstnämnda rundel åter borde beklädas, i anseende

därtill att järnplåtar icke äga den böjlighet, som till ett å sådan byggnad passande tak

erfordras, och därjämte hvart tredje år böra anstrykas, som icke kan verkställas på taket

öfver rundeln utan mycken kostnad i ställningar och dyl.

Eder Kongl. Maj:ts

Allerunderdån. tropligtigste

tjenare och undersåtar

Carl A. Wachtmeister

Sv. R:drotset.

5. af Ugglas. C. E. Lagerheim. J. Lidströmer.

Stockholm den

24 Martii 1803.
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Afskrift.

Kostnads Förslag på Reparation och återiståndsättandet af Kungs Huset på Riddarholmen

efter Project-Ritningar Ar 1803.

Nedrifvandet af allt som nu synes odugeligt, tillika med hela trekanten och

Norra Flygeln af Krusiska Huset, med hufvud byggnaden ända til

trappan 2,000: —
Nödigt nytt tegel til åter-nymurning af hela Kunge Hus byggnaden med Tor-

net 200,000 st 2,000: —
Kalk til hela byggnaden in- och utvändigt 350 Läster ä 5 Rdr Lästen 1,750: —
Sand och Ler för -. 1,000: —
Tråd, Röhr och Gips Spik 600: —
Murare- och handtlangare Dagsvärken 5,500: —
Stenhuggare Arbetet tilsammans 1,500: —
Virke af Bjälkar, Spärr, Ribbor och bräder til hela huset, samt ställningar ... 4,716: 32

Spik och gröfre järnsmide af Ankare, häng- och bärjern, m. m 4,000: —
Timmermäns Dagswärken 3,000: —
Järnplåtsbetäckningen med rännor och röhr på Tornet och hela nya taket med

skorstenar och Ledstänger 4,966: 32

Nya dörrkarmar, dörrar, fönsterkarmar och fönster med beslag 3,700: —
Nya kakelugnar med planer och tilbehör 2,000: —
Tilökad kostnad af taklister, bröstpaneler och Tapeter, m. m. i Sessions Rum-

men och de få öfrige, som nödvändigt kunna fordra bättre utseende ... 2,500: —
Nödig oljefärgsmålning ut- och invändigt 1 ,000: —
Underjordsgångarnes och hvalfvens, samt derwarande Archivernes reparerande

til fönster, golf och Eldstäder, m. m 1,000: —
Den förderfvade jernplåtsbetäckningens och takresningens iståndsättande på

Archivegången, nedom Kungs Husets Västra sida 500: —
Kungs Husets Norra Flygels nuvarande yttre tak nedtages och förändras til

lika höjd och utseende med det nya taket, samt densamma Flygels så

in- som utwändiga reparation til fönster, dörrar, en stor del nya eld-

städer och golf, m. m 4,000: —
Diverse wäggfast inredning öfver hela Huset, bestående af Bänkar, Skått och

hyllor, etc 2,000: —
Hela Byggnadens affärjning til winnande af nödigt anständigt utseende och

bestånd 600: —
Planerande och nödig stensättning, så wäl efter trekant Byggnadernes borrtrif-

ning, som för öfrigt rundt om hela Kungs Huset 1,000: —
Summa Riksdaler 49,333: 16

Anmärkning:

Betäckningen på nya Torntaket wore väl bäst passande af Koppar, häldst dertil

torde få anwändas til hjelp den gamla koppar som nu finnes hopsamlad efter Branden.

Materialier som för öfrigt kunna wara at påräkna såsom behållning efter Branden äro

gamla järnplåtar samt järn, och i synnerhet murtegel. Stockholm den 23 Martii 1803.

C. Bouck.
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BONDESKA PALATSET.

STOCKHOLMS RÅDHUS.

Friherre Gustaf Bonde ägde vid medlet af 1 6oo-talet, såsom vi re-

dan haft tillfälle att framhålla, det stora stenhus på Riddarholmen, som

låg närmast söder om det Wrangelska, och hvilket sedermera var bäst

kändt under namn af den Krusiska gården. Egendomen hade donerats

åt hans fader, riksrådet Carl Bonde, af drottning Kristinas förmyndar-

regering år 1635. År 1650 hade Gustaf Bondes styfmoder Beata Sparre

skänkt honom sin ägande halfdel af huset, och efter faderns död in-

köpte han 1654 två åttondedelar — af sin broder Krister samt sin svå-

ger friherre Nils Kagg — samt slutligen 1659 ytterligare en åttondedel

af sin aflidne svåger Conrad Falkenbergs barn.
1 Han var alltså från

denna tid ensam ägare af huset och torde väl äfven residerat här, då

han vistades i staden. Helst uppehöll han sig emellertid på det när-

belägna Hesselby, som han ägnade mycken omvårdnad och hvars corps

de logis han började ombygga.

Huset på Riddarholmen synes haft rätt ovanlig form. På Brolins

karta (1 77 1) framställes det bestående af tvenne flyglar, ställda vinkel-

rätt mot hvarandra. Hufvudbyggnaden sträcker sig i norr och söder

med fasad mot Riddarholmskyrkan
;
kyrkogårdsmuren löpte helt nära

intill huset. På västra sidan öppnar sig en gård, från hvilken trappor

leda ned till stranden. Gårdens södra sida begränsas af en bostads-

flygel, men på den norra sidan återstår endast en liten del af en flygel,

som dock troligen från början haft ungefär samma omfattning som den

södra. Då man ser huru tätt det Bondeska huset anslöt sig till det

1
Jfr Utredningar rörande statens mark och tomter i Stockholm I, sid. 35, samt C. Trolle-

Bonde, Hesselby, sid. 43 anm.
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Wrangelska, kan man väl förstå C. G. Wrangels lifliga åstundan att

blifva ägare äfven till det förstnämnda.

På Dahlbergs bild af det Wrangelska palatset, sedt från sjösidan, se

vi äfven en god del af det Bondeska huset: en hög byggnad i fyra vånin-

gar med brant stigande tak, sirade gafvelrösten på flyglarna samt stora

vindskupor. Det synes vara uppfördt i holländsk renässansstil, troligen

på 1630- och 40-talen, kort efter det riksrådet Carl Bonde erhållit tom-

ten i donation. Huset bibehöll i hufvudsak detta pittoreska utseende

ända inemot 1800-talets början, då det ju i grund förstördes af eldsvå-

dan 1802 och därefter helt och hållet ombyggdes på sätt som framgår

af de i föregående afdelning meddelade bilagorna. Möjligen hade dock

redan under tidigare år en del förändringar vidtagits i det gamla huset

— en i vestibulen bibehållen kolonnportal i klassicistisk stil tyder härpå

— och sedan det 1756 inköpts af staten, inreddes det för kammarrätten

samt diverse andra kollegiers behof. Riksskattmästaren hade nämligen

år 1666 sålt detta hus för 10,000 rdlr sp. till den tyske baronen Melcher

von Schlangenfeldt, och denne sålde det ett par år senare till riksskatt-

mästarens svägerska Fru Elsa Kruus, änka efter presidenten Krister Bonde.

Då kungafamiljen 1 697 inflyttade i Wrangelska palatset, förhyrdes äfven

denna byggnad för hofvets räkning.

* , *

Sedan Gustaf Bonde var vorden riksskattmästare år 1660, torde den

gamla byggnaden på Riddarholmen börjat förefallahonom alltför urmodig

och oansenlig. Han var ju en byggnadsintresserad man, som bl. a. satt

som ordförande i riddarhusbyggets direktion, och han förstod säkerligen

äfven att på ett förmånligt sätt placera kapital i tomter och byggna-

der. År 1 66 1 hade han af Stockholms borgerskap erhållit en betydande

tomt på Kungsholmen (då för tiden kallad Munkelägret) »till ett tack-

samhetstecken och oförgänglig ihågkommelse af hans Excellens inten-

tion, åhuga och välmening om stadens gemenskap, conservation, förme-

ring och uppkomst», såsom det heter i fastebrefvet af den 12 november

samma år (bevaradt dels i stadens registratur, dels i Säfstaholmsarkivet).
1

1 Detta fastebref aftryckes af C. Trolle-Bonde i boken om Hesselby, sid. 57, och i samband

därmed framkastar förf. den öfverraskande förmodan att det nya palatset skulle uppförts på den

tomt, som riksskattmästaren erhöll i gåfva af stadens borgerskap — alltså på Kungsholmen.
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Emellertid var detta läge alltför aflägset för att lämpa sig för ett förnämt

stormanspalats. Riksskattmästaren inköpte i stället en tomt (eller rättare

två) i omedelbart grannskap af riddarhuset, med andra ord en af de för-

nämsta tomter, som då stodo till buds i Stockholm. Rörande detta

tomtinköp erhålla vi fullständiga upplysningar ur stadens registratur: det

första fastebrefvet är utfärdadt den 19 februari 1662; det andra den 14

februari 1663.

I det första brefvet meddelas, att riksmarskalken grefve Gabriel

Oxenstierna sålde till riksskattmästaren grefve Gustaf Bonde »sittsteen-

stall med hela derunder hörande tompt wästan till emellan lilla Riddare-

torget och siön, hållandes uthi bredden på öfre sijdan wedh bem:te

Riddaretorget ifrån hörnet wedh Konungsgatun, och norr till den lilla

grenden, som löper neder till siön, sextio och fem alnar; uthi lengden

bådhe wedh Konungsgatun och lilla grenden ifrån torget och neder till

siön ett hundrade och tiugu alnar; uthi bredden wedh siön emellan Ko-

nungsgatun och lilla grenden sjuttio och twå alnar», för tiugutusen daler

kopparmynt, hvilken summa tillfullo erlagts.

Detta köp omfattade dock icke hela den areal, på hvilken det nya

palatset skulle anläggas. Tomten var visserligen mycket lång, men täm-

ligen smal, så att några stall- och uthusbyggnader icke kunde få plats

bredvid det egentliga palatset. Det blef därför nödvändigt för riksskatt-

mästaren att inköpa äfven en angränsande mindre tomt. Härom för-

mäler fastebrefvet af den 14 februari 1663 följande: Herr Henrich von

Falkenberg sålde till riksskattmästaren grefve Gustaf Bonde »en tompt

medh alla dess byggningspersedlar, belägen wästan till neden för Smedje-

gatun wedh siön, emellan Herr Riksskattmästarens och fordom Stads-

öfwersten Hans Månsson Oliveblads tompter, hållandes i bredden uthmed

stora gatun tiugufem alnar, uthi lengden nedhåt siön åttio alnar, såsom

ock i bredden uthmed siön tiugufem alnar lika med bredden ofwan

till wedh gatun, för rede penningar sjutusen daler kopparmynt».

Köpekontraktet hade undertecknats af parterna redan den 21 novem-

ber 1662.

Icke förr än under år 1 662 blef alltså Gustaf Bonde ägare till hela

tomten vid Riddarhustorget; innan dess torde icke heller några byggnads-

arbeten här påbörjats. Hvarpå den vanliga uppgiften, att riksskattmästa-
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ren började sitt palats på 1650-talet grundar sig, känner jag icke, ty

några källor för densamma ha icke anförts.
1

Det anförda byggnadsåret stämmer äfven väl öfverens med de mera

indirekta upplysningar vi erhålla genom Tessins bref till Carl Gustaf

Wrangel af den 17 maj 1662. Han omnämner där bland arbeten, som

han utfört under grefvens frånvaro, ritningarna till »Hans Excell. Riks-

skattmästarens palats» med riktigt angifvande af husets läge och utsträck-

ning. Af sammanhanget framgår tydligt, att ritningarna utförts senare

än de till Wrangelska palatset (an
1ämnade 1657) och troligen omkring

samma tidpunkt som ritningarna till Drottningholm, hvilka utarbetades

under år 1662. Dessutom är det värdt att hållas i minnet, att Tessin huf-

vudsakligen vistades på Öland ända till år 1660. Till yttermera visso fin-

nes en daterad planritning till palatsets källarvåning från år 1662, som tyd-

ligt visar att byggnadens indelning då ännu icke var definitivt fastställd.

Vi få tillfälle att i det följande återkomma till detta intressanta dokument.

Hålla vi oss emellertid tillsvidare till det Bondeska palatsets äldre

dokumentariska historia, så må här särskildt påpekas en punkt i riks-

skattmästarens testamente, af hvilken synes framgå, att huset då (den

28 dec. 1666) ännu icke var färdigt. Det heter nämligen där i den tredje

punkten: »3: Hwadh elliest mitt nya huus widh Riddarhuuset belägiet

angår, så emedhan dhet ännu icke färdigt är, will Jagh att af oskipto

tagas skall hwar medh dhet kan förfärdigas, och sedan behåller min

K. husfru dees halfdeel, dhen öfriga halfdeelen besitter i sin lijfstijdh,

som dhen seenare barnkullan tillkommer. Jagh will och att dhet må sta-

digt förbliffwa widh min familia eftersom Jagh mehra dhet samma till

dess heder än min eghen commoditeet hafwer opbygga låtit. Sedhan nå-

gon uthaf mina K. barn ähre komne uthi dhen aetat och till dhe medell att

dhett af dhen kan inlösas, så skall dhet skee effter een civil wärdheringh,

då mehra giörs afseende dher på, att een sohn deet till slächtens hedher

kan behålla, än dhen graveras medh dhes fulla wärdhe. »
2

1 Jfr Trolle-Bonde, anf. arb. s. 43; här uppgifves att palatset börjades »omkring 1657».

Enligt Upmark, Svensk Byggnadskonsts. 176, uppfördes huset 1656. Uppgiften återkommer hos

G. Upmark junior i S. Eriks årsbok 1908; S. Curman i Ord och Bild 1908 (Stockholms rådhus),

m. fl. moderna arbeten, där byggnaden omnämnes.
2 Original i Säfstaholmsarkivet (dep. på Riksarkivet), handlingarna aftryckta i C. Trolle-

Bondes bok om Hesselby.

Il8



Ännu år 1673, då arfsuppgörelsen efter Gustaf Bonde skedde, var

Stockholmspalatset ofullbordadt. Det heter nämligen i protokollet: »Och

ändoch förmyndarne hafwa påstådt dhet särskilta medell måtte ahnordnas

till husets fullkomelig byggnadt, såsom testamentet utij åfwanbem:te

punct och therom disponerar; så är lijkwäl för wissa skiäl skuldh uth-

ställt till framtidhen att perfectionera» .

x

Några vidare arbeten synas dock icke företagits på palatset under

den närmaste tiden. Riksskattmästarens arfvingar hade i likhet med så

många andra af de högadliga familjerna genom reduktionen försatts i täm-

ligen brydsamma ekonomiska omständigheter. Det blef nödvändigt för

dem att skaffa sig penningar genom lån af banken mot inteckningar i

palatset. Efter ett par årtionden synes egendomen varit intecknad så

högt som det var möjligt eller till 14,000 rdlr specie. Familjens huf-

vudman, envoyéen sedermera presidenten Carl Bonde, vistades också

mestadels utomlands i tjänsteåligganden; affärerna i Stockholm voro

tydligen mera besvärande än inbringande. Den enda lösning af den

trassliga härfvan, som slutligen återstod, var synbarligen att sälja hela

egendomen, såväl det egentliga palatset, som den mindre byggnaden

på den f. d. Falkenbergska tomten. Detta skedde också år 1 691, ehuru

på särskilda för Bonde-familjen mycket förmånliga villkor. Köpare var

grefve Nils Bielke, den rike fältmarskalken, som vid denna tid var en

af de få högadelsmän, som kunde uppträda såsom bankir. Genom att be-

tala bankens fordran hos stärbhuset blef han ägare till Bondeska palatset;

ett formellt köpekontrakt upprättades äfven mellan honom och Carl Bonde

i september 1691. Men redan den 16 juli samma år hade han genom en

revers (se bil.) förbundit sig till vissa villkor i afseendeå köpet. Hanöfver-

tager palatset tillsvidare som pant till förvaltning och lofvar afstå det till de

Bondeska arfvingarna, om de inom loppet af tre år kunna betala honom

16,100 rdlr specie. Så länge han behåller huset, skall det uthyras, »tå

aff then fallande huushyran tagas hwad som till huusets nödhwändige

underhåld och reparation erfordras kan, så att thet hwarken deterioreras

heller förfallnar » . Dessutom förbehåller sig Nils Bielke rätt att person-

ligen bebo palatset, då han vistas i Stockholm. Detta synes dock ej

1 Original i Säfstaholmsarkivet (dep. på Riksarkivet), handlingarna aftryckta i C. Trolle-

Bondes bok om Hesselby.
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kommit i fråga, då han under denna tid var bunden af generalguver-

nörskapet öfver Pommern.

Det stadgade villkoret, att huset skulle uthyras för erhållande af

nödiga underhålls- och reparationsmedel, uppfylldes äfven med god fram-

gång. Bland Bielkepapperen i R. A. finnas bl. a. ett par » huusräckningar

för framledne kongl. rådet och skattmästaren Gustaf Bondes

till högwälborne grefwe Nils Bielke förpanttade huus

ifrån d. i oct. 1691 till dito tijdh 1694» (se bil.) Bland hyresgästerna

märkas assessorn dr Urban Hierne (som tidigare logerat jämte sin svåger

Nicodemus Tessin d. y. i Nils Bielkes hus vid dåvarande Norrmalms-

torg), öfverstelöjtnanten baron Carl Mörner (gift med en af riksskattmäs-

tarns döttrar), pastorn i franska församlingen Olaus Bergius, bokhållaren

Olof Bengtsson, som hyrde hela stallet samt dessutom en del småfolk,

såsom grefve Stenbocks sockerbagare, en vinskänk, en skräddare, en

skomakare och en skäfterska, hvilka innehade små lägenheter dels i sten-

huset, dels i en träbyggnad på gården. Beträffande hyresbeloppen äro

uppgifterna något sväfvande, ty hyresgästerna ha i de flesta fall gjort

afdrag efter eget tycke för reparationer, som de låtit utföra i sina lägen-

heter.

När de tre åren, under hvilka Bondeska arfvingarna hade rätt att

återinlösa huset, förlupit, uppkom emellertid ånyo frågan huru härmed

skulle förfaras. Familjen hade säkerligen icke blifvit rikare under tiden

— men en händelse hade dock inträffat, som gjorde det möjligt för Carl

Bonde att uppfylla de stipulerade villkoren. Han hade nämligen den 2

februari 1693 ingått nytt äktenskap med Maria Gustafva Gyllenstierna,

dotter af dåvarande öfverståthållaren i Stockholm grefve Kristoffer Gyl-

lenstierna, som räknades till landets förmögnaste adelsmän. Carl Bonde

erhöll nu som lån af sin svärfader den behöfliga summan — 16,100 rdlr

specie— och blef sålunda i tillfälle att den 28sept. 1694 återköpa familje-

palatset från Nils Bielke. Den verklige ägaren blef dock icke Bonde utan

Gyllenstierna, som säkerligen hade inteckning i huset till hela dess värde

= lånesumman. Att affären gick i Carl Bondes namn berodde väl när-

mast på att Nils Bielke uttryckligen bestämt, att endast en medlem af

Bondefamiljen skulle få återlösa palatset för den stipulerade summan. I

det allmänna medvetandet gällde också tydligen Gyllenstierna såsom
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ägare, hvilket bl. a. framgår af en anteckning af dåvarande danska sän-

debudet i Stockholm, Bolle-Luxdorf. Hanskrifver: » Oberstatholder Her

Christopher Gyldenstierna har indiöst fra Felt-Marskalk Bielche Skat-

mester Bondes huus, som nu er det eniste, som kan passera for et Palais

sidan Wrangels brente.»
1

Kristoffer Gyllenstierna synes emellertid förr eller senare öfverlåtit

egendomen på sin dotter och sin svärson, som troligen residerade här

under slutet af 1690-talet. Efter Carl Bondes död 1699 kvarstannade

palatset i hans änkas ägo ända till år 1730, då det inköptes af Stock-

holms stad. Därmed vidtog ett nytt kapitel den i gamla byggnadens

växlingsrika historia, till hvilket vi i det följande skola återkomma.

På grund af Tessins egna uttalanden kunna vi knappast betvifla,

att det var han, som uppgjorde de ursprungliga ritningarna till palatset.

Han skrifver ordagrant som följer: »Sonsten habe ich vor Ihr Excell.

dem Herrn Reich Schatzmeister einen ziemlichen grossen Dessein ge-

macht auf dem tompt bey dem Ritterhause. Das grosse Haus mitten

iiber den Platz ist 54 ellen lang, 40 ellen breit, hinten und vorne mit

flugelen, woselbst in dem einen eine gallerie von 54 ellen lang und ein

kleiner garten gegen dem wasser; die untere wohnung alla Rustica und

die obere mit Pilastern.»

Beskrifningen af grundplanen passar fullkomligt in på det utförda

palatset. Detta består verkligen i midten af en rektangulär grundfigur,

som är omkring 40 alnar djup och 54 alnar bred. Från denna midt-

byggnad utgå de långa flyglarna parvis åt båda sidor; galleriet, som
planerades i den nordvästra flygeln mätte omkring 54 alnar.

Dessutom synes det oss, att denna i sitt slag rätt ovanliga plan-

form på grund af rent konstnärliga kriterier röjer sitt Tessinska ur-

sprung. Han har äfven i andra af sina palats- och slottsbyggnader till-

lämpat liknande planformer. Närmast till hands ligger jämförelsen med
Drottningholm, som ju komponerades samtidigt med det Bondeska pa-

1
Jfr Fryxell, Handlingar rörande Sveriges Historia, IV, sid. no.

16 — 122245. Si ritt. Gamla Stockhohnshus

.
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latset. Äfven där ha vi en rektangulär hufvudbyggnad (något mera ut-

dragen), från hvilken dubbla flygelarmar utgå. De börjas och afslutas

med särskildt utvecklade paviljonger, under det att själfva flyglarna i

båda fallen ursprungligen täcktes med balustradomgifna altaner. Visser-

ligen råder den i ögonen fallande skillnaden, att flyglarna på Drottning-

holm fortsätta i byggnadens längdriktning, under det att de på det Bon-

deska palatset gå vinkelrätt mot midtbyggnadens längdriktning, som

dock icke är mycket större än dess djupdimension. Denna olikhet är

väl också i grunden mindre väsentlig än själfva den principiella över-

ensstämmelsen i afseende å kompositionssättet. Stadstomtens relativt

trånga gränser tvingade naturligtvis konstnären till en något större kon-

centration, än han behöfde iakttaga vid komponerandet af landsslottet.

Båda skapelserna ådagalägga på det mest tydliga sätt Tessins sträfvan

efter en pittoresk och rörlig byggnadsgruppering och en viss symmetrisk

omväxlingsrikedom i plananordningen. Jean de laVallée,som traditionellt

plägar anföras såsom palatsets konstnärlige upphofsman, har i själfva

verket icke utfört en enda byggnad, som kunde motivera en sådan attri-

bution med hänsyn till plankompositionen. Det förnämsta af hans auten-

tiska verk, Karlberg, står i detta afseende långt tillbaka för de Tessinska

skapelserna; i hans mindre palats- och slottsbyggnader, bland hvilka exem-

pelvis kan erinras om Schering Rosenhanes hus i Stockholm och det De la

GardieskaMariedal iVästergötland, finnes öfverhufvud icke någon sträfvan

mot en sådan fri och målerisk byggnadsgruppering, som Tessin i regel till-

lämpar i sina själfständiga verk. Åtskilliga exempel påTessinska byggna-

der, i hvilka det antydda kompositionssättet framträder mer eller mindre

utveckladt, kunde anföras. Här må vara nog att erinra om Näsby (det

brunna slottet), Haga och Ållonö, som alla visa mycket rörliga och rikt

ledade samt på bredden starkt utdragna planer. I vissa fall, såsom på

Näsby och Ållonö, tillkomma dessutom paviljonger, som inlänka kom-

positionen i den omgifvande terrängen, hvilken äfven behandlas arkitek-

toniskt och indrages i helhetskompositionen. De stora uppländska slot-

ten Sjöö och Salsta äro icke utförda i verklig öfverensstämmelse med

eventuella Tessinska utkast, hvilket är af en viss betydelse att här fram-

hålla, då nämnda slott förete tyngre och massivare planer, orienterade

mera efter djupaxeln än efter breddaxeln.
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7i. Bondeska palatsets sidofasad enligt gravyr af J. Marot i Dahlbergs Svecia.





I den äkta Tessinska slottsarkitekturen, sådan den kanske bäst utpräg-

lats på Drottningholm, framträder öfverhufvud en anmärkningsvärd ten-

dens till behagfull utsträckning af kompositionen, en målerisk upplösning

af byggnadsmassan genom betonade indelningar i flyglar, paviljonger

och trapphus, en sträfvan efter rörelse i horisontalplanet mera än i ver-

tikalplanet. Takgesimserna äro fortlöpande, sammanfattande, kupolbe-

täckningar äro sparsamma, torn undvikas. Kompositionssättet är synnerli-

gen tänjbart och tillåter ofta en mycket lycklig inarbetning af byggnaden

i de omgifvande anläggningarna. — Liknande sträfvanden framträdde vid

denna tid i flera länder, dit mer eller mindre starka impulser af den Palla-

dianska villaarkitekturens principer nått fram. Hos Tessin kan man vis-

serligen icke tala om någon intimare bekantskap med Palladio, ehuru det

är möjligt, att han sett en del af den store vicentinarens villaarkitektur—
om icke i verkligheten, så åtminstone i gravyrafbildningar — men de

palladianska kompositionstankarna hade öfverhufvud vid denna tidpunkt

nått en så allmän utbredning, att deras framträdande äfven hos Sveriges

ledande arkitekt icke innebär någonting öfverraskande.

Våra antydningar om de allmänna kompositionsprinciper, som spåras

i det Bondeska palatsets grundplansanordning torde redan ådagalagt dess

nära samhörighet med den Tessinska arkitekturens allmänna riktning. Det

är tydligt att han här tillämpat kompositionstankar, som han egentligen

utbildat under sysslandet med flera landsslott, och det kan icke heller

nekas, att de voro bättre lämpade för anläggningar i naturens sköte, om-

gifna af lummiga parker, än för ett palats på en begränsad tomt vid

en trång gata.

Beträffande fasadbehandlingen i sitt förslag yttrar sig Tessin något

mindre noggrant; han säger sig ha gjort »die untere wohnung alla

Rustica, die obere mit pilastern». Af sammanhanget att döma, hänför

sig detta yttrande närmast till flyglarna, som ju faktiskt äro behandlade

med rustika i källar- eller jordvåningen samt i den öfre våningen in-

delade med ett slags (rusticerade) pilastrar, som emellertid äro för-

bundna med bågar. På hufvudbyggnaden gå de rusticerade joniska

pilastrarna genom båda våningarna — att här tänka sig den nedre

våningen behandlad med fortlöpande rustika och pilastrarna förkortade

endast till den öfversta våningen är knappast möjligt. På andra Tes-
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sinska stadspalats finna vi likaledes i regel den »stora ordningen; med
tvåvåningspilastrar. Tessins något knapphändiga yttrande synes därför

med all sannolikhet få tolkas till närmaste öfverensstämmelse med palat-

sets arkitektoniska gestalt, sådan vi känna den genom Jean Marots gra-

vyrer i Svecia.

Dessa gravyrer äro icke daterade, men vi ha skäl att antaga, att

de äro utförda i början af 1670-talet då Marot arbetade för Dahlberg.

Liksom i fråga om flera andra palats torde gravören arbetat efter ar-

kitektens ritning utan någon som helst skiss af det aktuella byggnads-

verket, som helt enkelt framställes omgifvet af några lummiga träd. Här

finnes icke minsta antydan om den stockholmska gatan; och människorna,

som röra sig på gården, äro typiska, eleganta fransmän. Palatset har

sålunda fått en arkitektonisk gestalt, som det visserligen enligt Tessins

planer skulle få, men i själfva verket aldrig uppnådde.

Den ofvan beskrifna plananordningen motsvaras i uppbyggnaden af

tydligt åtskilda partier. Från den rektangulära midtbyggnaden fram-

springa på de fyra hörnen kupolkrönta torn eller paviljonger, bildande

utgångspunkter för de långa flygelarmarna, hvilka utåt afslutas med lägre,

kupoltäckta paviljonger. Systemet är alldeles lika såväl åt land- som

sjösidan. Sidofasaderna, som bestå af den dubbla flygellängden plus midt-

byggnaden, få sålunda en något monoton utsträckning, under det att

gårdsvyerna te sig omväxlingsrika och pittoreska. Härtill bidrager i hög

grad murarnas indelning med rusticerade pilastrar (resp. bågar), som

gjorts tämligen kraftiga för att framkalla en så mycket starkare omväxling

af ljus och skugga. Fönstren sakna inramning, men under den öfre

våningens fönster sitta stora draperifestoner. Fasadens midtparti öfver

den stora fritrappan bildar en svag risalit, betonad genom fördubbling

af pilastrarna, krönt af en dekorerad segmentgafvel. Taket är brant

stigande. På midten bildas en balustradomgifven altan kring den lilla

ljusgården (hvilken går genom hela huset): en anordning af alldeles

samma art som fanns på det Wrangelska palatsets tak. Paviljongerna

täckas af sexsidiga kupoler, ställda på låga attikor, hvilkas hörn krönas

med obelisker på de mindre paviljongerna och brinnande berg — ut-

görande ett af Bondevapnets symboliska hufvudmotiv — på de större

paviljongerna. På kupolerna stå lanterniner och brinnande fyrfat. Flyg-

124



larnas tak åter är altanformigt med balustradräck af samma typ som på

det stora taket och på fritrappan.

Kompositionen är som helhet ovanligt fängslande. Dess pittoreska

paviljongsystem framkallar ett intryck af förnäm villaarkitektur, en stäm-

ning af sorgfri och solig tillvaro : palatset synes skapadt som en ram för

fester och societetslif. Man saknar blott de omgifvande långa alléerna,

de klippta häckarna och blomsterrabatterna, som höra till själfva bygg-

nadssystemet. Vi få tänka oss murarna behandlade i blekröd eller gul

ton, mot hvilken pilastrar och fönsterfestoner afteckna sig ännu ljusare—
helst i gråhvit sandsten — eller, om därtill icke fanns råd, i rusticerad,

ljus puts. Om vi i fantasien kunna ommåla vårt snusbruna, smutsiga

rådhus i ljusa toner, om vi kunna föreställa oss detsamma utfördt i öf-

verensstämmelse med bilderna i Svecia, inbäddadt på norra och östra

sidan i grönska, och hvarför icke med blomrabatter på gården, så måste

vi medge, att riddarhuset skulle kunna få en granne, som icke vore un-

derlägsen i afseende å genuin arkitektonisk skönhet.

Detta var ju Gustaf Bondes och Nicodemus Tessins tanke, och den

är i sanning alltför värdefull för Stockholms stad för att offras i följd

af s. k. trafikhänsyn. Dessvärre blef tanken aldrig helt fullföljd af sina

upphofsmän. Vi skola strax se huru den stympades och modifierades

af senare händer, men först måste vi dock dröja ett ögonblick vid pa-

latsets ursprungliga indelning och rummens anordning.

Vi äro nämligen i tillfälle att bilda oss en ganska fullständig före-

ställning om de olika rummens läge och användning tack vare samtida

ritningar och explikationer. Dessa äro emellertid icke utförda af Tessin,

utan af Jean De la Vallée, som med sitt namn och årtalet 1662 sig-

nerat en planritning till källarvåningen, hvilken finnes bevarad i grefve

Brahes arkiv på Skokloster. Originalplanerna till de öfre våningarna

ha vi icke lyckats finna, men de existera i samtida kopior i stadens

arkiv jämte åtföljande »explication på ritningarna till Hans Excellentz

Rijks Skattmästarens huus», synbarligen äfven författad af de la Vallée.

Ritningarna ha enligt påskrift öfverlämnats till magistraten af grefvin-

nan Gyllenstierna anno 1730; de åtföljde med andra ord inköpet af

palatset. Utom planerna och explikationen innehåller samlingen en

kopia af en liten ritning till gårdens fasadmur och portal samt en
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karta öfver strandtomterna från och med Riddarhuset till och med

Mynthuset.

Det vore af största intresse att veta, huru det kom sig att Jean de

la Vallée utarbetade planer till ett palats, som komponerats af Nicodemus

Tessin. Antagligast är väl, att Tessin blifvit alltför upptagen af andra

arbeten för att ägna tillräcklig uppmärksamhet åt detta bygge, och att
o

riksskattmästaren därför vändt sig till de la Vallée. Ar 1662 var Tessin

i full sysselsättning vid Drottningholm, vid Wrangelska palatset, vid

Bååtska palatset och åtskilliga andra byggen. De la Vallée åter var sedan

1656 ledare för arbetena på Riddarhuset, och i husets byggnadsdirek-

tion satt Gustaf Bonde, enligt hvad som redan nämnts, såsom ordfö-

rande. I Gustaf Bondes dagbok (Säfstaholmsarkivet) finnes föröfrigt en

liten anteckning, som visar att han redan tidigare anlitat de la Vallée.

Det heter där under den 26 oktober 1655: »reste iag tillijka medh La

Valle tit» (till Hesselby). 1 Anmärkningsvärdt nog, finnes föröfrigt i

denna bok icke den minsta anteckning om palatset i Stockholm.

De de la Valléeska ritningarna till Stockholmspalatset äro synbarligen

ändringsförslag af tidigare planer. Det framgår af flera omständigheter,

framför allt af en del lokalers föga organiska förhållande till planfiguren

och den yttre arkitekturen. Synnerligen tydligt framträder detta i trap-

pans anläggning. Af grundplanen till första våningen synes tydligt, att

det varit meningen att här anlägga en förnäm dubbeltrappa, som ju

förekommer i ett flertal Tessinska byggnader, men i stället för att fort-

sätta från första hvilplanet med två armar på ömse sidor om byggna-

dens midtaxel, har trappan endast en arm, hvilken naturligtvis kommer

att ligga på sidan om midtaxeln och alls icke motsvarar den utvändigt

betonade risaliten. Denna bristande klarhet i afseende å trappanlägg-

ningen har med skäl klandrats af olika författare. Den skulle förefalla

1 Det förefaller icke osannolikt att Jean de la Vallée gjort ritningar till Hesselbys ombyggnad.

Dock torde slottet icke varit fullt färdigt ännu vid början af 1700-talet; vid seklets midt afbrann

öfre våningen. I Marots gravyrbok finnas graverade ritningar till ett svenskt slott, som uppgifvas

vara utförda af »Marquis Bonde», hvarmed sannolikt åsyftas envoyén Carl Bonde, som vistades i Paris

på 1670-talet. Om de verkligen varit afsedda för någon svensk byggnad, så torde det närmast

varit fråga om Hesselbys ombyggnad.

Det vackra grafkoret vid Spånga kyrka, som uppfördes efter riksskattmästarens död (1667),

synes däremot visa alltför rena italienska former för att kunna vara af J. de la Vallée; här kan

man med större skäl tänka på Tessin.
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tämligen oförklarlig, om vi icke visste, att de ursprungliga planerna fått

genomgå en bearbetning af främmande hand, Hvilka andra förändrin-

gar, som vidtagits i de Tessinska planerna, är naturligtvis svårt att afgöra,

då dessa icke finnas i behåll, men det är troligt, att förändringarna i all-

mänhet voro framkallade af sträfvan att vinna flera boningsrum. En

annan påtaglig brist i plananordningen,som väl får tillskrifvas samma or-

sak som den nyss anförda, har framhållits af prof. S. Curman i hans upp-

sats om rådhuset. Den stora festsalen, hvilken sträcker sig öfver den

öfre våningens hela västra halfdel, »tager ingen som helst hänsyn till

den nordöstra hörnpaviljongen, utan skär in i den, lämnande blott en

obetydlig del af densamma kvar till ett slags byfférum till salen».

Genom » explicationen » till de la Valléeska planerna få vi föröfrigt

noggranna upplysningar om de olika rummens användning. Den in-

tresserade finner dem fullständigt aftryckta som bilaga; här må blott några

punkter af allmänt intresse framhållas: Källarvåningens nordöstra flygel

var inredd till kök, tvättstuga, bryggstuga, skafferier o. dyl. I midt-

partiet voro förvaringshvalf för kläder o. a. saker samt vin- och öl-

källare. Den sydöstra (icke utförda) flygeln skulle likaledes upptagas af

källarhvalf ; en portgång midt på flygeln ledde ut till den långsmala bak-

gården — den enda »basse cour» , som kunde anläggas vid detta palats —
utmed hvilken stall och vagnslider uppfördes. På den motsatta sidan

åter finner man » våningar till att hyra uth i understa våningen uthmedh

gatan på Riddarehuus sijdan till fyra huusshåldh med A, B, C och D
noterade, hvilka hafva sin ingångh uth på gatan » . Meningen synes va-

rit att anlägga butiker mot gatan, ty alla de fyra särskilda lägenheterna

bestå af ett par rum och kök jämte »värkstadh eller gatebod » . Längst

borta i den nordvästra flygelpaviljongen finner man » badhstuffwan och

badhstuffwukammaren »

.

I våningen en trappa upp fördelades midtpartiet mellan sofgemak

och en del hvardagsrum. Från vestibulen trädde man till vänster in i

ett förmak samt därifrån i den stora matsalen. Bakom denna lågo gref-

vens audiensrum samt det långa galleriet, upptagande nordvästra fly-

geln och en del af midtbyggnaden : omkring 54 alnar långt, såsom Tessin

uppger i sitt bref. På norra sidan bakom den lilla fyrkantiga ljusgården

finna vi grefvens skrifkabinett och hans garderob, genom hvilka man kan



passera till den stora sängkammaren. Till denna ansluta sig på södra

sidan »frustuffwan» jämte förmak och pijgekammare samt på norra si-

dan »Hennes Nådes stoora cabinet» och »lilla cabinet» samt »kammar

för Hennes Nåde att förwara åtskillige saker uthi». I ändan på den

nordöstra flygeln är inrättad en spannmålsbod samt i ändan af den syd-

östra flygeln bokhållarens kontor och rum. Den sydvästra flygeln åter pro-

jekteras såsom hyresvåning för en mindre familj . Det är tydligt, att riks-

skattmästaren icke ärnade låta sitt byggnadskapital ligga alldeles räntelöst.

Andra våningen upptages som nämndt till nära hälften af den stora

festsalen. Framför denna ligger naturligtvis ett förmak och bredvid

detta en »confect cam-

mar». Den östra delen

af samma våning uppta-

ges hufvudsakligen af

»kamrar och gemacker

aff åtskilligh stoorlek till

att logiera personer aff

condition uthi». Kom-
munikationen från vesti-

bulen till denna privat-

våning förmedlas af en

tämligen trång och mörk korridor, som sedan böjer sig i vinkel mot stora

salen. Att denna våning särskildt var afseddför stora fester framgår bl. a.

däraf att man projekterade » musikante- och trompeter-lächtare in i stora

salhen öfwer skiänken » , vidare »kammare kringhom den lilla gården för mu-

sikanter och trompetare att äta uthi » samt » kammar, där uthi de kunna för-

vara sijna instrumenter » . Samtidigt framlägger emellertid arkitekten ett al-

ternativförslagtill rummens användning, »ifall att i framtijden huset skulle

hyras uth till att logiera någon främmande Förste eller Extraordinarie

Ambassadeur uthi » : alltså ytterligare en antydan om att man tänkte sig

möjligheten af att göra byggnaden ekonomiskt inbringande, en synpunkt,

som säkerligen icke gjorde sig gällande exempelvis vid uppförande af

detWrangelska palatset. Möjligen var också just önskan att skapa ett stort

antal rum,äfven om det måste ske på bekostnad afpraktlokalerna, en bidra-

gande orsak till att riksskattmästaren vände sig från Tessin till de laVallée.
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De här meddelade förslagen synas också i hufvudsak blifvit följda,

ty de bekräftas af arkitekten Carlbergs uppmätningsritningar af år 1730,

då huset köptes af staden. — Vi ha redan omtalat det Bondeska palat-

sets öden intill denna tid. Här må endast tilläggas, att änkedrottningen

hade för afsikt att köpa det efter slottsbranden — danska sändebudet

i Stockholm påstår t. o. m. att hon köpt det för 25,000 rdlr — men

något verkligt köp torde dock icke kommit till stånd, utan palatset för-

hyrdes i stället af kronan till lokal åt hofrätten. Dessutom flyttades dit

för någon tid det kungliga biblioteket, som räddats undan slottsbranden.

Enligt Elers hade byggnaden härjats af eldsvåda redan 1692, men blif-

vit iståndsatt för ofvannämnda

ändamål. Hvilka förändringar

som då vidtogos i det yttre känna

vi icke, men det är ju icke osan-

nolikt att paviljongkupoler o.

dyl. slopades, så vida de någon-

sin existerat annat än på pap-

peret. Byggnaden hade i alla

fall ett tämligen enkelt utseen-

de, då den år 1730 öfvergick

i Stockholms stads ägo. _ c .. ... OJ° Carlbergs förslag till rådstuga 1728.

& .j. Planer af källarvåningen och bottenvåningen. 1

:Mr*-**

Frågan om ett nytt rådhus i Stockholm hade allt emellanåt ända

från medlet af 1 6oo-talet dryftats af borgmästare och råd. Den gamla

rådstugan vid Stortorget var icke blott ytterst trångbodd och obekväm

utan också delvis så bofällig, att här exempelvis vid början af 1700-

talet regnade in genom taket. Man lappade och stoppade, men plane-

rade samtidigt — då tiderna syntes något ljusare — en fullständig om-

byggnad af hela det gamla rådhuskvarteret. Redan Nicodemus Tessin

d. ä. sysslade med ritningar till en ny rådstuga, och den yngre Tessin upp-

gjorde vid slutet af 1600-talet flera ståtliga förslag till en stor rådhus-

byggnad i romersk stil — med reminiscenser från palazzo del senatore

på Capitolium — men något utförande blef icke af, ty de knappa till—

1 Alla här reproducerade rådhusplaner äro gjorda efter original i Stockholms stads arkiv.

17 — 122245. Sirén, Gamla Stockholmshus.



gångar, staden kunde disponera öfver, behöfdes mer än väl för andra

ändamål, och rikets ekonomiska resurser flöto bort i krigen. Historien

om denna rådhusbyggnad är i själfva verket mycket belysande för

Stockholms stads långsamma ekonomiska uppsving och tämligen små-

borgerliga förhållanden under 1700-talets förra del. Men den är också

alltför utdragen och detaljrik för att här i sin helhet refereras. Här få

vi inskränka oss till att meddela de moment ur rådhushistorien, som stå

i direkt samband med det Bondeska palatsets öden.
o

Ar 1728 uppgör dåvarande stadsarkitekten i Stockholm, Johan

Eberhard Carlberg, fullständigt förslag till den gamla rådstugans nödtorf-

tiga reparation såväl ut- som invändigt med bibehållande af byggna-

dens yttre arkitektoniska gestalt. Förslaget synes hufvudsakligen gått

ut på en del förbättringar och regleringar af de olika lokalerna. Det

måtte emellertid icke ha bringats till omedelbart utförande, ty ett år se-

nare inkommer Carlberg med alldeles nya förslag, som gälla en total

ombyggnad af den gamla rådstun. Den gamla oregelbundna tomten,

som svängde i en lång båge mot Stortorget, har reglerats så att den

bildar en stor rektangel med framspringande partier på hörnen: till

förbättrande af »ett så oskickeligt och irregulairt torg» . Tomten fylles

helt och hållet af en väldig trevåningsbyggnad, hvilkens midtparti i ne-

dersta våningen upptages af en stor pelarhall, afsedd att tjäna till börs.

Större delen af andra våningen upptages af rådstugan med » dess förmak

och conthoirer»; i tredje våningen finnas salar för borgarståndet och

bondeståndet. Dessutom projekteras här rum för åtskilliga stadens »col-

legier med dess förmak och conthoirer». På nedre botten äro lokaler

för corps de garde och officerarna, i källarvåningen arrestrum. Det

hela är en mycket ansenlig byggnad i öfvervägande klassicistisk stil

med pilasterordningar på fasaden mot torget. Carlberg framhåller själf,

att »ett sådant hus i en residence-stad bör, besynnerligen till stadens

prydnad, äga ett tillbörligit anseende och jämbwäll med sin byggnadsart

distingueras från inwåhnarnes enskylte byggnader».

I ett senare utarbetadt kostnadsförslag jämte utförlig byggnadsbe-

skrifning (af den 4 november 1729) föreslår Carlberg, att rådhuset skall

utföras successivt under sex års tid — så att midtpartiet fullbordas först

och sedan sidopartierna— för en totalkostnad af 243,244 dir silfver-
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mynt. Äfven om summan fördelades på sex år, så var den dock tyd-

ligen för stor för att stadens fäder skulle vågat sig in på detta företag.

Man fann då i stället på den betydligt enklare och billigare utvägen att

inköpa det Bondeska palatset af de Gyllenstiernska arfvingarna för sta-

dens räkning. Det betalades med 220,000 dir kopparmynt, men därtill

kom naturligtvis en del kostnader för inredningsarbeten.

/. //. ///.

Carlbergs uppmätningsplaner af Bondeska palatset 1730.

7. Källarvåning. 77. Bottenvåning. 777. Våningen en trappa upp.

Carlberg fick nu i uppdrag att iordningställa det gamla palatset

för dess nya ändamål. Han gör fullständiga uppmätningsritningar af

huset samt aftecknar gårds- och sidofasaderna i deras dåvarande skick.

Af planerna framgår till fullo att rumsfördelningen då fortfarande var

densamma som på riksskattmästarens tid: de de la Valléeska och Carl-

bergska ritningarna öfverensstämma i hufvudsak, endast i källarvåningen

lägger man märke till en del större skiljaktigheter. Den väsentliga olik-

heten är emellertid att de åt söder utdragna gårdsflyglarna tillsvidare



alldeles saknas. De äro endast prickade på Carlbergs planer, och på rit-

ningen af palatsets sidofasad förekomma de icke heller.

Fasadritningarna förete dessutom en hel del andra öfverraskande

afvikelser från den arkitektoniska gestalt vi lärt känna genom afbild-

ningarna i Svecia, hvilka, såsom redan framhållits, torde återgifva ar-

kitektens ursprungliga förslag. Hela midtbyggnaden är lagd under ett

gemensamt, brutet tak, som hvilar på en vindsattika. De på Sveciabilden

med särskilda kupoler betäckta hörnpaviljongerna framträda föga märk-

bart på sidofasaderna; åt gårdssidan äro ju risaliterna något kraftigare,

men äfven här göra de tämligen ringa effekt, då såväl ättikan som taket

sträcka sig öfver byggnaden i dess helhet. Takets tämligen låga res-

ning i förening med dess stora utsträckning bidrager ytterligare att ge

byggnaden en vida tyngre och massivare karaktär än den har på Ma-

rots gravyr, där paviljongsystemet helt och hållet dominerar. Gårds-

fasaden har sin midtrisalit, krönt af segmentgafvel, men denna är ode-

korerad lika väl som putstaflorna under fönstren. På sidofasaderna fin-

nas däremot de dekorativa draperifestonerna. Indelningssystemet med
rusticerade joniska pilastrar och blindarkader är alldeles likt det på de

tidigare afbildningarna, men flyglarnas tak krönas icke af balustrader,

ej heller paviljongerna af obelisker och fyrfat. Förenklingarna äro ge-

nomgående i byggnadens öfre partier; hvartill kommer takets ombyggnad

och upplyftande på en vindsattika.

Det är väl troligt att dessa förenklingar till större delen företagits

under palatsets långsamma uppbyggnad. Så rikt dekoreradt och pitto-

reskt som på bilden i Svecia har det aldrig i verkligheten existerat, det

var en idealgestalt, som föresväfvade Tessin (efter hvars ritningar gra-

vyrerna tydligen gjorts), men hvilkens utförande hämmades af bygg-

herrens död och kanske redan tidigare i viss mån genom begränsade

tillgångar och andra praktiska hänsyn. Möjligen har takformen ytter-

ligare modifierats efter branden 1692, men vindsattikan fanns säkerligen

redan förut. Den blef senare (1754) endast något påökad af Carlberg,

som föröfrigt därvid handlade på högre befallning.

På Carlbergs förslag af år 1730 lämnas midtbyggnaden i det när-

maste orörd. Däremot skola flyglarna ombyggas, resp. nybyggas åt

södra sidan. I stället för de rusticerade bågarna kring fönstren införas
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7 7- Bondeska palatsets västra sidofasad enligt ritning af J. E. Carlberg 1730.
Stockholms stads arkiv.
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breda lisener, och flygeltaken bekrönas med balustrader af smidesjärn.

Vidare föreslår Carlberg ändpaviljongernas påbyggande till samma höjd

som hufvudbyggnaden (två hela våningar) och täckande med låga ku-

poler. Troligen har denna ändring synts honom önskvärd ur jämvikts-

synpunkt samt för att nå en kraftigare afslutning mot gatan. De ökade

utrymmena äro tämligen obetydliga. De södra paviljongerna äro dess-

utom förbundna af en hög mur, indelad med dorisk pilasterordning, och

mellan de parvis ställda pilastrarna öppna sig rundbågsportaler. Såväl

denna murindelning som de nya fönstren i paviljongernas öfre våning

äro utförda i närmaste anslutning till den yngre Tessins klassicistiska

stil. Carlberg har knappast i något annat verk användt så rena itali-

enska former som här.

Detta ståtliga och för sin tid synnerligen typiska och stilfulla för-

slag rönte emellertid samma öde som så många andra af Carlbergs pro-

jekt: att aldrig komma längre än på papperet. Magistraten och stadens

kollegier inflyttade i det Bondeska palatset utan att någon om- eller till-

byggnad företogs. Huset fick förblifva i det närmaste oförändradt och

stod sålunda allt fortfarande utan flyglar på södra sidan.

Det dröjde dock icke så många år, innan man blef tvungen att

ånyo taga byggnadsfrågan i öfvervägande. Den 19—20 december 1753
härjades nämligen rådhuset af en eldsvåda, som gjorde det fullständigt

oanvändbart för en tid. Nu framkom åter den gamla tanken att bygga

ett alldeles nytt rådhus i förening med börs vid Stortorget, då man
i alla fall såg sig tvungen att anslå en betydande summa för stadens

byggnadsändamål. Carlberg, som då var 70 år gammal men fortfa-

rande i full verksamhet såsom stadsarkitekt, berör dessa planer i sitt

memorial af den 5 januari 1754, där det heter:

»Det sig tilldragna olyckeliga tillfälle genom Rådhusets nu nyligen

öfwergågna wådeld blifwer för mitt första memorial uppå innewarande

år; ett ännu som så mycket mera ärfordrar eftertänka och uträkning,

som skiljaktige meningar här förekomma wid detta tillfälle antingen Råd-

husbyggnaden at flyttas och upbyggas skulle på Stortorget, eller åter

i stånd sättjas på nuwarande ställe vid Riddarhustorget . . . Hwad för-

mån som erhålles genom Rådhusets flyttning, så består den endast och

allena deruti, genom denna byggnad att kunna ärhålla en länge åstun-

133



dad Börse för de handlande, som en ganska billig sak och särdeles uti

en så considerabell ordt, hwilken äfwen ärhållas kan wid Riddarhustorget

framför nuwarande Rådhus, som jag här anvisat på bifogade tekning

N:o i (jfr planerna); men egentelig synes ändamålet wara att ärhålla en

Börse på det wanliga ställe, hwaräst i alla tider de handlande haft sin

sammelplats, hwarpå då åter föreställes om nödwändigt själfwa Rådhuset

flyttas bör förmedelst Börsen på samma ställe, hwarpå man ingen annan

grund taga kan till swar än att anse andre städers bruk, hwaraf som-

lige hafwa sine Börsar wid Rådhusen ordonerade, och på andra ställen

därifrån skilde, och inrättade på frie och öpna platser, således denna

sammanbindning icke aldeles nödwändig och oumgänglig pröfwas kan,

emedan distancen emellan Stortorget och Riddarhustorget icke synes på

något sätt kunna hindra Börsens nyttjande antingen på det ena eller det

andra stället, och således ett gammalt, wedertagit ställe til plats för Bör-

sen at bibehålla, intet swara kan emot den skildnad som är uti kåst-

naden emellan en Börsebyggnad på Riddarhustorget och på Stortorget.

På Riddarhustorget kan framför Rådhuset i stället för de destinerade

flyglarna en Börse upföras ungefärlig för 300,000 dir. kmt. til alla delar

både beqwämlig, rumlig och prydelig men uppå Stortorget i anseende

på Börsen därstädes, så måste eftersinnas, det en Byggnad af 96 alnars

längd samt 50 alnars bredd ärfordrar ifrån grunden at upföras en otrolig

kåstnad, hwartil mitt år 1729 den 4 November författade Förslag til

6 års påstående Byggnad sig då bestiga skulle til 243,244 dir. silfmtt.

wid närwarande tid långt när icke skulle wara tilräkelig, så at jag anser

denne byggnad på Stortorget för en af de största näst Kongl. Slättet

böra räknas, således som sig bör aldrig upföras kan under 300,000

dir. slfmtt. eller 900,000 dir. kmtt., så att en stor skillnad uti kåstnaden

mellan desse bägge byggnader finnes. Nämligen til det afbrända Råd-

husets i förra stånd sättjande efter all uträkning ärfordras til det högsta

intet mera än 100,000 dir. kmtt., och till en Börse emot Riddarhustorget

300,000 dir. kmtt. tillsammans 400,000 dir. kmtt. » Dessutom anföras en

del omkostnader, som skulle tillkomma för hyrande af lokaler åt de verk,

hvilka hade lokaler i gamla rådhuset, under den långa tid byggnadsarbetet

skulle fortgå, samt för inlösandet af handelsmannen Grubbs tomt,hvilken

äfven vore nödvändig för det projekterade nya rådhuset vid Stortorget.
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Carlberg synes icke hyst några vidare sympatier för det tidigare

utarbetade stora förslaget till rådstuga och börs vid Stortorget, ehuru

detta naturligtvis hade erbjudit honom mycket bättre tillfälle att utveckla

sina egna arkitektoniska tankar än han kunde finna genom en tillbygg-

nad till det Bondeska palatset. Det förefaller verkligen som om pietetsskäl

och känsla för det gamla palatsets konstnärliga värde varit afgörande

/. //. ///.
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Carlbergs förslag af den 5 januari 1754 till Bondeska palatsets komplettering med de södra

flyglarna och mellan dem en börsbyggnad.

/. Källarvåning. II. Bottenvåning. III. Våningen en trappa upp.

för arkitektens utlåtande (jämte de ekonomiska synpunkterna). Detta be-

kräftas till yttermera visso af hans följande memorial.

Planerna, som åtfölja den första skrifvelsen, visa det Bondeska pa-

latset, sådant det tedde sig efter branden med en tillfogad börsbyggnad

på södra sidan. Af planen till våningen en trappa upp framgår bl. a.

att de norra flyglarna måste nymuras till sin öfre del, under det att huf-

vudbyggnaden icke var skadad annat än möjligen på vinden. Taket var

väl helt och hållet afbrändt. Börsen består af en pelarhall med tre kors-
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hvälfda skepp, hvilka sammanbinda de södra flyglarna, som nu utbyggts

till samma längd som de norra. Någon påbyggnad finnes här icke;

hela börsen skulle sålunda blifvit ett slags ingångshall till palatsgården.

Förslaget synes emellertid icke mött det erkännande, som arkitekten

väntat, ty redan den 1 1 i samma månad inkommer han med nya rit-

ningar och memorial till magistratens och borgerskapets deputerade,

»hörsamst at föreställa bifogade Dessein til Rådhusbyggnad på Stor-

torget med sina ärfordrade nödvändigheter, rum och tillhörigheter». Det

är återigen liksom år 1729 fråga om en större kombinerad rådhus- och

börsbyggnad, ehuru något lägre och enklare än den föregående samt

med helt olika grundplan. Carlberg säger sig hafva komponerat den

rätt egendomliga planfiguren — en ellips med starkt afrundade hörn —
med särskild hänsyn till trafiken på östra och västra sidan om huset.

Hufvudbyggnaden är H-formig, och till denna ansluta sig på båda ändarna

svängda flyglar. Här uppstå alltså dubbla gårdar; det egentliga rums-

utrymmet är betydligt mindre än i det första förslaget. Själf skrifver

Carlberg, att grundfigurens form »är utan critique af en rättskaffens

kiännare uti Byggkånsten, men hwad själfwa Byggnads-anläggningen

angår på denna sidan wid torget, så är den emot all regel». Det

nya huset borde ligga på södra sidan om torget; gamla rådhuskvarte-

ret åter fullständigt afröjas; den öppna platsens storlek ökas, då den

kunde »förtjäna bibehållas wid Stortorgsnamnet». — Carlberg beskrifver

sedan de olika lokalerna för börsen, uppbördsverket, rådstugan, käm-

närsrätten, arkiven, borgarståndets sal samt rum för diverse collegier

och kontor, men slutar sitt memorial med följande välbetänkta och all-

varliga maning till magistratens deputerade: »Jag anser denna Rådhus

Byggnad på Stortorget ganska betänkelig at fastställa, sedan man har

den förmån at äga ett så ansenligt Rådhus, både af härligare belägenhet

och bättre inrättad byggnad, hwilket ifrån staden aldrig aballieneras bör;

anhållandes således på ämbets wägnar, det intet fastställas må, som är

stridandeemot anständig byggnad, i sådan händelse föranlåtes jag enligt

Hans Kongl. May:tts ämbetet medelta Instruction på hög ordt at anmäla.

Stockholm den 11 januari 1754. % E. Carlberg.^

Det är möjligt, att såvida icke Carlberg denna gång bestämdt

ingripit till förmån för byggnaden vid Riddarhustorget, det gamla palat-
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set fått förfalla och småningom skattat åt förgängelsen. Arkitekten fick

dock äfven medhåll inom stadens styrelse; särskildt uppträdde stadskam-

reraren P. Corall med ett utlåtande i samma syfte som Carlbergs. Den

tämligen uttjänade rådstugan vid Stortorget lämnades sålunda tillsvidare

orörd; den stod kvar ända till år 1767, då den nya börsen började upp-

föras efter ritningar af Erik Palmstedt. Då hade länge sedan de verk

och »conthoir», som där haft sina lokaler, inflyttat i de nya flyglarna

vid det Bondeska palatset.

Sådan blef nämligen den

komplicerade byggnadsfrågans

slutliga lösning. Redan den 24

januari 1754 hade Carlberg in-

gifvit sitt tredje memorial för

året och däri ytterligare beto-

nat hvad han redan tidigare

framhållit, nämligen att börsen

och rådhuset icke borde förenas

i en byggnad: »twenne så olika,

till sinagiöromål åtskilda wärk,

hwilka med mindre kåstnad

hwad byggnad angår på 2:ne

ställen kunna inrättas än på

ett ställe». Ett viktigt skäl för honom att afråda den kombinerade

byggnaden vid Stortorget var äfven, att tomten var så trång, »det aldrig

uti detta qvarter indelas kan tilräkelige rum och logementer, som är-

fordras til Magistratens nödvändigheter med hwad mera som til ett ob-

ligatorium Magistraten i förra och närwarande tider blifwit tillärkjändt»

.

Hans förslag går ut på att helt enkelt uppföra en mindre börs-

byggnad vid Stortorget och flytta kämnärsrätten, stadsvakten o. s. v. till

flyglar, som skulle nybyggas framför rådhuset vid Riddarhustorget. Då
kunde Stortorget äfven befrias från straffstocken, » hwarigenom hela torget

blefwe ledigt till de handlandes tjänst och ärfordrade inrättning». Den
åtföljande ritningen visar en mycket enkel tvåvåningsbyggnad med en

kort fasad mot Stortorget (mellan Storkällaren och det Grubbska huset),

hvilken på frånsidan har en bågformigt svängd flygel, där själfva börs-

Carlbergs förslag till rådstuga och börs

vid Stortorget 1754.

iS — 132245. Sirén, Gamla Stockholmslnts. 137



hallen skulle inredas. Byggnaden är betydligt mindre än den af Palm-

stedt sedermera uppförda; dess kostnad beräknades till endast 420,000

dir kmt.

Hvad åter det Bondeska palatsets iståndsättande beträffar, hvilket

här i främsta rummet intresserar oss, så skrifver Carlberg därom föl-

jande: »Sedan som förbemält nuwarande Rådhus således skulle komma

/. //. ///

Carlbergs förslag af den 24 januari 1754 till det Bondeska palatsets reparation och tillbyggnad.

/. Källarvåning. II. Bottenvåning. III. Våningen en trappa upp.

at förblifwa wid Riddarhustorget, och därstädes icke allenast i förra stånd

sättjas, utan ock med byggnad så tilökas, det både Rådhus och stadens

Collegier winna mera beqwämlighet och utrymme, såsom ock Stads-

Kjämners-Rätten må kunna inrymmas, samt stadsvakten och arrestan-

terne dit flyttas med flere nödwändigheter: Så har jag genom general-

planen Nr. 3 här welat anwisa belägenheten af detta Rådhus med til—

hörig tomt, som är ganska ansenlig, och til hwarjehanda inrättning och

nyttjande nog fördelaktig, samt til plats och utrymme tilräkelig när

man först upförer de 2: ne Flyglar emot Riddarhustorget til lika högd
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82. Bondeska palatset jämte omgifvande byggnader. Situationsplan, aflämnad af

J. E. Carlberg den 24 januari 1754. Stockholms stads arkiv.





med stora Rådhuslisten. I lika måtto de twenne flyglar mot sjön, så

winnes ansenligen många rum; den understa wåningen anwändes til ar-

rester samt Stads- och Brandwakten, så att förmodelig intet fattas skall

af alt hwad som nödwändigt ärfordras. » (Jfr planschen med situations-

kartan.)

Kostnaden för att iståndsätta rådhuset »med bibehållande af alla

dess nu hafwande wåningar, utan någon tillökning af tillbyggnad, alle-

nast några skiljemurars förändring och uppförande» beräknas till 1 20,000

dir kmt. Därtill föreslår Carlberg » flyglarne emot Riddarhustorget ock

emot sjön at tilöka i högden» för 150,000 dir kmt.

» Således har jag summariter anfördt alt hwad som angår så wäl själfwa

Rådhusets fulkomliga inrättning med dess nödige reqvisita til Stadens

tjänst och dess uprätthållande, såsom ock til invånarnes och särdeles

de handlandes nöje och förmån, wisad igenom denne skillnad emellan

Börse och Rådhus möjligheten engång att winna den i många år åstun-

dade Börse, hwilken i genom en förment nödig sammanbindning med

Rådhuset aldrig till dato kunnat ärhållas, hwilken anmärkning uti 27

års tid jag besynnerligen härå orten funnit wara wållande til bristen

uti denne angelägne anstalt.»

Därmed var utan tvifvel den rätta vägen till denna svårslitna bygg-

nadsfrågas lösning angifven, hvilket också erkändes af de myndigheter,

som hade att närmare besluta i saken. Magistratens utförliga »ekono-

mieprotokoll» från år 1754 vittna härom tillfullo genom åtskilliga

diskussioner och memorial rörande rådhus- och börsbyggnaden. Den

ekonomiska sidan af saken var emellertid alltför vidlyftig för att borg-

mästare och råd utan vidare skulle våga sig på detta; och dessutom var

ju börsen en byggnad, afsedd hufvudsakligen för stadens handelsmän.

Man söker sålunda intressera olika borgerliga korporationer till sam-

verkan i och för de projekterade byggnaderna. Borgerskapets äldste

sända sina deputerade till magistratens sammanträden, eller också inkal-

las representanter för handelssocieteten och ämbetssocieteten. Långa be-

tänkanden från dessa korporationer föredragas, och diskussionerna rö-

rande bästa sätten att genom insamlingar och lån anskaffa nödiga bygg-

nadsmedel bli ofta tämligen utdragna. Det kan icke heller komma i

fråga att här referera dem. I själfva saken var man också tämligen
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enig. Borgerskapets deputerade ansluta sig till Carlbergs förslag om
uppförande af en börs vid Stortorget samt det brunna rådhusets repa-

rerande och tillbyggande med flyglar, och för att påskynda saken för-

binda de sig att bidraga med 120,000 dir kmt: den summa Carlberg

betecknat såsom nödvändig till det Bondeska palatsets iståndsättande.

Magistraten tackar förbindligast, ansluter sig till samma mening och för-

klarar sig villig att i stället åt borgerskapet afstå gamla rådhustomten

vid Stortorget till börsbyggnad. Men härmed gjorde sig veder-

börande ingen brådska; hufvudsaken var, att det nya rådhusets repa-

ration med snaraste kunde vidtaga. Befallning härom afläts också den

8 mars till byggnads- och ämbetskollegium, ehuru med den viktiga in-

skränkningen » att den tillärnade nya flygelbyggnaden ej tillsvidare skulle

därunder begripas».

Vid magistratens sammanträde den 22 mars sade sig överståthål-

laren hafva förnummit, att trappan i det gamla huset skulle »rubbas

utur dess förra ställning och jemwäl blifwa smalare än den nu är», hvil-

ket han fann betänkligt, dels på grund af den ökade kostnad detta skulle

medföra, dels emedan prydnaden och anseendet af trappan skulle min-

skas; den borde förblifva oförändrad, ty den måste »anses för ett konst-

stycke uti arkitecturen » . Omdömet kan förefalla oss något öfverdrifvet,

men magistratens ledamöter instämde i öfverståthållarens mening, och

trappan lämnades för denna gång orörd. Dess omläggning och indrag-

ning torde verkställts långt senare.

En annan fråga af arkitektonisk betydelse, som behandlades af

magistraten den 24 maj, rörde vindsvåningens höjd. Äfven denna gång

uttryckte öfverståthållaren som sin tanke att den gamla våningshöjden

skulle bibehållas orubbad, men man beslöt dock att hofintendenten Carl

Cronstedts åsikt härom skulle inhämtas. Vid följande sammanträde

meddelas också Cronstedts utlåtande, enligt hvilket » de öfwersta fönster-

lufterna, som nu warit i fyrkant, blifwa något ökta i längden, hwarefter

taklaget sedan kan insättas». — Det var sålunda mest i följd af Cron-

stedts tillskyndan som palatset fick den tunga bekröning och platta

takresning, som mer än något annat inkräkta på dess ursprungliga arki-

tektoniska karaktär.

Carlberg hade emellertid gått ännu längre i sträfvan att genom
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vindsvåningens höjande skapa utrymmen för stadens olika »verk» och

»kontor». På de ritningar, som åtfölja hans memorial af den 24 janu-

ari, finna vi flyglarna uppförda ända till hufvudbyggnadens gesimshöjd

(de omfatta sålunda två hela och en half våning) och denna åter påbyggd

med en våning af nära nog samma höjd som piano nobile. Taket är

mycket lågt och doldt af en balustrad, anlagd på liknande sätt som på flere

af den yngre Tessins palatsbyggnader. Genom dessa förändringar har

byggnaden fått ett tämligen seriöst, klassicistiskt tycke, som icke har myc-

ket gemensamt med anläggningens öppna, villaartade grundform.

Men lika litet som någon af Carlbergs föregående ritningar kom
detta förslag till utförande. Man nöjde sig med en vindsattika på hufvud-

byggnaden; taket gjordes med låga fall samt en järnbalustrad rundtom-

kring. På hörnpaviljongerna utbildades ättikan postamentformigt och

dekorerades med medaljonger och girlandfestoner, hvarigenom dessa

partier i viss mån särskildt framhäfvas. Men kupolerna saknas dock på

ett mycket kännbart sätt, synnerligast då man ser byggnaden från norra si-

dan, där de gamla flyglarna med sina ändpaviljonger fortfarande väcka ett

förbleknadt intryck af den ursprungliga kompositionens säregna skönhet.

Flyglarna åt södra sidan utfördes icke heller i öfverensstämmelse

med någon af de planer, vi hittills lärt känna. Då Carlberg icke fick bygga

dem så höga, som han föreslagit i de senast omnämnda ritningarna,

försåg han dem i stället med bredare ändpaviljonger utan kupoler: dels

för vinnande af något mera utrymme, dels för att göra gårdsinteriören

mera sluten, då någon frontmur icke längre kom i fråga. Deras relativt

stora bredd i förhållande till den ringa höjden bidrager naturligtvis att

öka det intryck af tyngd och massivitet, som ändringarna i byggnadens

öfre partier öfverhufvud framkalla. De dominerande horisontallinjerna

harmoniera illa med paviljongsystemet och tala föröfrigt ett ganska

tydligt språk om huru den yngre Tessins slottsbyggnad utöfvade ett af-

görande inflytande på den förnämligare arkitekturen i Stockholm vid

denna tid.

Dessa flyglar kommo icke till utförande förr än 1 758 — konungen

gillade ritningarna den 1 1 juli detta år — , ehuru Carlbergs slutliga förslag

var utarbetadt redan i februari 1754. Rådhuset fick då den gestalt, som
det allt framgent fått behålla. Byggnaden utgör sålunda en ur historisk
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synpunkt synnerligen intressant kompromiss mellan ett slags landtlig

villa-barock och förstelnad klassicism. Den återspeglar två af de intres-

santaste epokerna i den svenska arkitekturens historia.

Invändigt är 1700-talet ännu mera förhärskande än utvändigt. Den

öfre våningen måste synbarligen helt och hållet inredas på nytt efter

branden 1753, och äfven i den nedre våningen förändrades då en del

rum, såsom tydligt framgår af Carlbergs planer. Senare hafva ytterligare

åtskilliga förändringar vidtagits; rummen erbjuda på det hela taget numera

mycket litet af arkitektoniskt intresse.

Till de bäst bibehållna 1 600-talsinteriörerna hör den stora hallen i

källarvåningen, hvilken täckes med vackra korshvalf, burna af kraftiga

murpelare och pilastrar. Från denna rustika källarhall leder trappan rakt

upp mot den lilla ljusgården, som ligger bakom den stora trappan. I

bottenvåningen har den rymliga vestibulen i hufvudsak bibehållit sin 1 600-

talskaraktär; den täckes med tre stycken på längden utdragna korshvalf,

burna af breda murpilastrar samt pelare på ömse sidor om trappan.

Hvälfda gångar förmedla kommunikationen med rummen i husets norra

flyglar. På de la Vallées planritning äro icke några fasta väggar beteck-

nade emellan dessa gångar och trappan utan endast barriärer. Dör-

rarna på vestibulens sidoväggar samt i ändarna af de nyss nämnda

korridorerna äro låga och breda, omfattade med kraftigt profilerade

sandstensfoder af synnerligen tung 1600-talstyp. Lås och gångjärnsbeslag

harmoniera med de öfriga formerna. Öfver de framspringande gesims-

krönen sitta romerska imperatorsbyster (af stuck) i runda nischer. De
äro troligen uppsatta på 1700-talet, men bilda en rätt verkningsfull

dekoration på de i öfrigt släta, oindelade murytorna.

Träda vi in genom dörren i ändan af den västra korridoren (i för-

myndarkammarens lokaler), så finna vi där ett litet förmak med ett

synnerligen ståtligt, väl bevaradt stucktak, dekoreradt med lagerkvistar

och Gustaf Bondes monogram. Ett större rum i samma afdelning har

ett stucktak med mjuka bladslingor. Men detta torde också vara allt

som finnes kvar af 1600-talets dekoration. Flere af rummen ha försetts

med nya tak och väggpaneler på 1700-talet. De senare ha troligen varit

målade i ljusa färger, hvilka emellertid på 1800-talet fått vika för tröstlös

ekimitation — någonting, som skall ersätta färg utan att äga dess deko-
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rativa egenskaper. Det enda rum, som fått bibehålla hela sin 1700-tals-

utstyrsel, är den stora festsalen— numera magistratens sessionssal — i

öfre våningen. Väggarna äro här panelade med enkla fyllningar, må-

lade i hvitt med tunna guldramar. På ena långväggen äro två djupa

kakelugnsnischer samt två dörrar till angränsande rum; på den andra

långväggen de fem stora fönstren. I ändan af rummet är uppsatt en tron-

himmel af mörkröd sammet, under hvilken Gustaf III:s byst fått plats,

och på motsatta kortväggen äro Johan Säfvenboms intressanta Stock-

holmsvyer infällda i panelverket. Dessutom dekoreras salen med en

ståtlig samling porträtt af Stockholms öfverståthållare allt ifrån förra

hälften af 1 600-talet och möbleras på ett synnerligen dekorativt sätt af

hvitlackerade rokokofåtöljer med rödt öfverdrag kring det stora, röd-

klädda bordet. Den ljusa, lifliga färgstämningen i förening med det gamla

panelverket och de delvis utmärkta porträtten gör denna interiör ovan-

ligt intagande — i synnerhet för att vara en gammal ämbetslokal. Det-

samma kan dess värre för närvarande icke sägas om något af de öfriga

rummen, men det kan väl hända att spår af den gamla inredningen

ännu skulle kunna framletas, om palatset finge genomgå en försiktig och

sakkunnig restaurering, hvaraf det bättre än de flesta andra gamla bygg-

nader i Stockholm vore förtjänt.

Ritningar till ett palats af Carl Bonde, graverade af J. Marot.
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BILAGOR RÖRANDE BONDESKA PALATSET.

(Rådhusarkivet. Stadens registratur: 1662— 1663.)

Fastebreef för Rijkz Skattmästaren Högwälborne
H:r Gustaf Bonde uppå ett steen-stall och tompt widh

Riddare Tårget beläget.

Wij Borgmästare och Rådh i den Kongl. Residence- och hufwudstaden Stockholm

giöre kunnigt och wetterligit för allom them som thetta wårt öpne breef i hender före-

komma, see, höra eller läsandes warda, ett åhr effter wårs Herres och Frelsares nåderijke

födelse Sextonhundrade på thet Sextijonde och andra den Nittonde dag uthi Februarij

Månad, tå wij på Wårt Rådhuus laga Rättegång höllom, närwarande Ståthållaren Edle och

Wällbrne Udde Ödla till Börsiö och Alstadh. Samma dag inkom för sittiande Rätten Hans
Excelktz Rijkzmarskalckens Högwällborne Grefwe Gabriel Oxenstiernas ombudzman ehrlig

och förståndig Oluf Erichson, och på högbem:te sin Herres och Principals wägnar uplätt,

sålde och hemulade Hans Kongl. Maij:tz wår allernådigste Konungz och Herres sampt

Sweriges Rijkes högtbetrodde man Rådh och Rijkz skattmästare den Högwälborne Herre,

H:r Gustaf Bonde, Frijherre till Laijela, Herre till Gräfsteen, Espelunda och Hessleby, ett

Hans Excelktz Steenstall medh heela der under hörande tompt, wästan till emillan Lille

Riddare Torget och Siön, hållandes uthi bredden på öfre sijdan wedh bem:te Riddare-

torget, ifrån hörnet wedh Konungzgatun, och norr till then lille grenden, som löper neder

till siön, Sextijo och fem al:r uthi lengden bådhe wedh Konungzgatun, och lille grenden

ifrån torget och neder till Siön Etthundrade och tiugu al:r uthi bredden wedh Siön emel-

lan Konungzgatun och lille grenden Siuttijo och twå al:r; för Tiugutusend Dal:r Kopp:tt

hwilken Summa af 20,000 D:r Kopp:tt såsom wälbem:te Olof Erichson bekende och till-

stodh sin nådige Herre och Principal till fullo nöije den sidste penning med den förste

upburit och anammat hafwa; Altså afhende han meer- och högbem:te Grefwe, Hans

Excelktz Käre Huusfru, barn och arf:r berörde Steenstall och Tompt uthi lengd och bredd

som föreskrifwit ståår, medh alle dess appertinentier frij och rättigheeter; och tillägnade

högbemrte H:r Rijkz Skattmestann Excelktz dess Elskelige K: huusfru, barn och arfwingar

att niuta, bruuka, bebyggia, försällia, eller förpanta, och dermed att giöra och låta som

sin och deras wäll och Lagfångne Egendomb, oklandrat och oqwald, nu och i tillkom-

mande tijder ewerdeligen. Der och emot förmodan detta stall och anhörige tompt medh

någon rätt ginge Hans Excell. Rijkzskattmestaren eller dess arfwingar ifrån, då förplich-

tade Rijkzmarskalckens Excelkts eller dess arfwingar restituera högbem:te Rijkzskatt-

mästaren eller Hans Excelktz barn och arfwingar ofwanbem:te tiugutusend D:r K:mt sampt

med omkåstnaden som der på sedermera anwänd woro, hwaröfwer wälbem:te Erich Olof-
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son giorde handsträckning till högbem:te Rijkzskattmästarens Excell:tz bookhållare och

fullmechtig, ährlig och achtad wälbetrodd Erich Torbiörnson, och han uplade i kiöparens

stelle frijskilling effter lag. Samma steenhuus med dess anhörige tompt war å Rådstugun

laghn upbudit, lagståndit, bördemannen heembudit, och dermed i alla måtto procederat

som Stadzlagen förmår och innehåller. Till yttermera wisso hafwe wij detta med Stad-

sens Insegle bekräfiftat som skedt är i Stockholm på åhr månadh och dag som ofwan

förmäles.

Fastebref för Rijkz Skattmestaren Högwällborne

H:r Gustaf Bonde uppå ett Tompt wästan till.

Wij Borgmästare och Rådh i den Kongl. Residence och Hufwudstaden Stockholm,

giöre kunnigt och wetterligit för allom them som detta wårt öpne breef i hender före-

komma, see höra eller läsandes warda, att åhr effter wårs Herres och Frelsares nåderijka

födelse Sextonhundrade på det Sextijonde och tredie, den fiortonde dagh uthi Februarij

månad tå wij på wårt Rådhuus wanlig Rättegång höllom, närwarande Ståthållaren Wälb:ne

Udde Ödla till Biörsiöö, framträdde i sittiande Rätten Wällb:ne H:r Hindrich von Falken-

bergz ombudzman, bookhållaren ehrlig och wällachtat Johan Michelson Ernst, och uppå

wällbemelte sin Principals wägnar, uplätt, solde och hemolade Kongl. Maij:tz sampt Swe-

riges Rijkes högt betrodde man, Rådh, och Rijkz-skattmästare etc. den Högwällborne

Herre, H:r Gustaf Bonde, Frijherre till Laijala, Herre till Gräfwesteen, Espelunda, Toffta-

holm och Hesselby, en wällbem:te H:r Hindrich von Falkenbergz tompt medh alle dess

byggningz perzedler, belägen wästan till nedan för Smediegatun wed siön, emellan Hög-

bem:te H:r Rijkzskattmästarens Excelhtz och fordom Stadz Öfwerstens Wällb:e Hans Mån-

sons Olivebladz tompter, hållandes i bredden uth med stoora gatun tiugufem al:r, uthi

längden nedh åth siön åttatijo allnar, såsom och i bredden uth med siön tigufem al:r

lijka med bredden ofwantill wed gatun, för reeda penningar Siutusende D:r Kopp:mt hwil-

ken summa Fullmechtigen förmedelst uppwijste kiöpebreef af H:r Falckenberg daterat d.

21 Novembris A:o 1662, och deruthi författade quittence betygade och tillstod sin Prin-

cipal till fullo nöije den sidsta penning med den förste upburit och anammat hafwa. Af-

hende fördenskull honom, hans K: huusfruu, barn och erfwingar ofwanbem:te nämde tompt

med dess anhörige byggningz perzedler, i längd och bredd som före skrifwit ståår, och

tillägnade Hans Excell:tz Rijkzskattmestaren H:r Gustaf Bonde, Hans Excelhtz Elskelige

K: huusfruu, barn och efifterkommande arfwingar, att nyttia, bruuka, bebyggia, försällja

eller förpanta, och med den att giöra och låta som annan sin och deras wällfågne fäste

och oklandradhe egendomb nu och i tillkommande tijder ewerdeligen, hwaröfwer ber:de

bookhållare Johan Michellsson Ernst giorde handsträckning till Hans Excelhtz Rijkz Skatt-

mestarens betiente och bookhållare, erlig och wällbetrodde Erich Torbiörnson, och han

upladhe uppå sin nådige Herres wägnar frij skillingh effter lagh. Samma Tompt war å

Stockholms Rådhuus lagligen upbuden, lagstånden och af bördemannen inlöst, således i

alla måtto lagfaren som Stadzlagen förmår och innehåller. Till yttermehra wisso hafwe

wij detta med Stadzens wanlige Insegle bekräfftat, som skedt är i Stockholm loco & tem-

pore ut superius.

19 — 123245. Sirén, Gamla Stockholmshus

.
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Explication på Plantan eller Grundritningarna till

Hans Excelktz Rijckz Skattmästarens huuss (i Stockholms

stads arkiv).

14

1. Badh Stufifwa.

2. Badh Stuffwukammar.

3. Gångh till bad Stuffwan uthur hwilken

ellas badh Stuffwan;

4. Ingångh ifrån gatan till badh Stuffwan

ifall den samma i Hans Exelhtz från-

warandhe skulle leijas uth till den som
wåningarna där näst hyrt haffwer medh
A noterade.

5. Ingångh ifrån baakgården till badh

stuffwan hwilken ingångh kan också

tiäna till förmaak för drängiarna som

achta på dem som ähro i badh stuffwan.

6. Kiöök.

7. Kiöckekammar medh baakungh uti.

8. Gimeen gånhg till åthskillige rum,

9. Ingångh ifrån wedhgården och trappa

up i wåningen.

Twättar Stugan.

Kare Stugun.

Kammar uthmedh Kar Stuffan.

Skafferiet som kan och tiäna till Extra-

ordinarie Kiök.

Hwallff till att förwara Saker uthi.

Understa wåningen nedre i Jorden

15. Hwallff till att förwara
medh een trappa

upp till andra

wåningen

10.

11.

12.

13-

Hans Ex:tz kläder uthi

16. Hwalff för Hennes

Nådhe

17. Lijtet gårdzrum till watnsens afflåpp

hwarigenom dagen faller in att lysa i

understa förmaket.

18. Porticqu eller understa förmaket.

19. Particular trappa ifrån understa förma-

ket up i wåningen.

20. Gångh twärt igenom huset ifrån under-

sta förmaket till trägården.

21. Spijskällare

22. Öhlkiällare

23. Wijnkiällare

24. Magazin kiällare.

25. Portgångh utur bårgården till Stallgår-

den under hwilken wagn, som dageli-

gen kiöres medh kan, sättias undan för

rängn.

26. Kiällare

27. Förstuffwa

28. Kiöck och dageligh

Stufifwa

För Huusswach-

taren.

A a. Ingång eller förstuffwa.

A b. Stuffwa.

A c. Kammar.

A d. Wärkstadh eller Gatebodh.

A e. Kiöck.

A f. Kiällare.

B a. Ingångh eller förstuffwa.

B b. Stuffwa.

B c. Kammar.

B d. Wärkstadh eller Gatebodh.

B e. Kiöck.

B f. Kiällare.

Wåningar till att hyra uth i understa wåninger

uthmedh gatan på Rijddarehuuss sijdan till fyra huuss-

håldh medh ABC och D noterade hwilka haffwa sin

ingångh uth på gatan. Nämbligen:

C a. Ingångh eller för Stuffwa.

C b. Stuffwa.

C c. Kammar eller wärk Stadh.

C d. Wärk Stadh eller kammar.

C e. Kiöck.

C f. Kiällare.

D a. Ingångh eller förstuffwa, Så aff Gatan

Som aff Bårgården.

Db. Kiöck.

D c. Skafferij eller bodh.

D e. Kiällare medh ett litet Hwalff innan

före baakom trappan.
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Första wåningen

42. Hwijlplatzen åffwan för Trappan fram

för huusporten.

Första ingången eller förmaak.

Förmaak framför Maathsalhen.

Kammar uthmedh samma förmaak där

så wäll hemma som främmandhe Håff-

betiänte kunna ätha uthi.

Ordinarie Mathsalhen.

Kammar uthmedh maathsalhen att twätta

Sölffwer uthi.

Galleriet.

Audiens Cammar.

Skrijff Cabinet.

51. Hans Excell:tz Guarderobe.

52. Kammar tiänarens Cammar.

Particular gångh till att gå i samma
kambrar.

Weedhrum.

Förmaak för Frustuffwan kan också

tiäna till pijgekammar,

56. Frustuffwan.

Maatkammar uthmedh Frustuffwa-för-

maket.

43-

44.

45-

46.

47-

48.

49.

50.

53.

54-

55-

57-

58.

59-

60.

61.

62.

63-

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

7»-

72-

åffwan medh jorden.

Gångh emellan maathsahlen och fru-

stuffwan, och till att gå neder i huset,

i hwilken Hans Excelhtz egit fålk kunna

dageligen wara uthi att achta up.

Jungfru Kammar.

Cabinet eller lijten kammar för Jung-

fruerna.

Pijgekammar.

Sänghkammar.

Hennes Nådes stoora Cabinet.

Hennes Nådes lilla Cabinet.

Kammar för Hennes Nådhe att förwara

åthskilliga Saker uthi.

Spanmåhlz bodh.

Kammar till Kiöck och Kiällare be-

tiänta.

Gångh till Samma Kammar.

Stuffwa för Huusswachtaren.

Boockhållarens Kammar.

Skrijff Cantor för Bookhållaren.

Förstuffwa för samma Kambrar.

Wåningar att hyra uth i den ena Flygelen åth

Gatan på Rijddarehuuss Sijdan.

D f, Gångh eller förstuffwa offwan för Trap- D h. Barn kammar
pan D i. Cabinet eller Skrijfkammar

D g. Dageligh Stuffwa D k. Stuffwa för Gäster att äta uthi.

Uthi den lilla förstuckna wåningen kringhom lilla

Gårdzrummet mit i huset ähr effterskreffna rum.

73-

74-

77-

78.

79-

Kammar där Huussfålket kunna ätha,

eller att förwara Sölffwer uthi.

Kammar att förwara Hans Excelhtz Klä-

der uthi.

75. Dito för Hennes Nådhe.

76. Gångh åffwan för Trappan till samma
Kambrar.

Spanmåhlz bodh

Kambrar för Håff-betiänta

I den lilla förstuckna wåningen uthi Norra Flygelen.

80.1

81.
Kambrar för Håff-betiänta

83-1

84J
85-

Kambrar för Hoff-betiänta.

Prästens kammar.

82. Gångh till samma Kammrar.

I förstuckna wåningen uthi Östra Flygelen.

86. Cabinet där till att studera uthi

87. Förstuffwa och Gångh till

kambrar.

samma
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D 1 1 Een Stufifwa, Twänne Kamrar och ett

D m
J

Skrijff Cabinet.

I förstuckna wåningen i Södra Flygelen att Hyra uth.

Dnl Een Stuffwa, Twänne Kamrar och ett

Do) Skrijff Cabinet.

D r Gångh till samma rummen.

Andra Wåningen.

88. Förstuffwan åffwan för Trappan

89. Förmak fram för Stoora Salhen.

90. Stoora Salhen.

91. Confect Cammar.

92. Maat kammar.

93. Kammar de parade uthmedh Stoora

Salhen till affträde.

94. Cabinet uthmedh samma Kammar.

Uthi

102. Musicante = och Trompeter lächtare

in i Stora Salhen öffwer Skiänken.

103. Kammar kringhom den lilla gården för

Musicanter och Trompetare att äta uthi.

104. Kammar där uthi dee kunna förwara

sijna Instrumenter.

Annotation.

I fall att i framtijden huset skulle

hyras uth till att logiera någon Främ-

mandhe Förste eller Extraordinarie

Ambasadeur uthi, Så kunde den an-

dra wåningen där Stora Sahlen ähr,

brukas till hans apartementer, som
folier.

88. Förstuffwa, offwan för trappan.

89. Förmaak fram för Stoora Salhen för

wachten.

Stoora Salhen att Spassera uthi för

dem som achta up, och till Extraordi-

narie Tractamenter.

Twenne Kammrar uthmedh Salhen att

bruka när något Extraordinarie i

Stoora Salhen haffwes förhänder.

Antichambre eller förmaak framför

Audiens Cammaren där Ordinarie kan

hållas måltijdh.

94. Skrijff Cabinet.

95. Audiens Cabinet.

Kamrar och Gemacker aff åthskilligh

Stoorleek till att logiera Personer aff

Condition uthi.

90.

91.

92.

93-

95-

96.

97-

98.

99.

100. Gångh emellan Stoora Salhen och för-

stuffwan att gå i bemrte logiementer;

1 01. Weedhrum.

den förstuckna wåningen kiingom lilla gården.

96. Audiens Cammar.

97. Sängh Cammar medh Alcove för Sän-

gian.

98. Guarderobe.

99. Cammar för Pagier och laqueier Som
achta up.

100. Particular gångh till att gå i bem:te

logementer.

105. Coupel uhti wästra tornet öffwer ändan

på Galleriet.

106. Altan öffwer wästra Flygelen.

107. Spanmåhlz boodh uthi norra tornet

ändan på Flygelen wijdh

108. Altan öffwer Norra Flygelen.

109. Altan öffwer Södra Flygelen.

1 10. Kammar i Södra Tornet wijdh ändan

på Flygelen.

111. Skrijff Cabinet uthmedh Samma kam-

mar.

112. Trappan neder ifrån wåningen op i

Samma Kamrar och uppå Altanen.

113. Altan öffwer Östra Flygelen.

114. Kammar uthi Östra tornet wijdh än-

dan på flygelen.

115. Skrijff Cabinet uthmed Samma Kam-

mar.

116. Trappa neder ifrån wåningen op i

samma kamrar och uppå Altanen.

117. Altan åffwan uppå Stoora Huusstaket.
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(Bielkesamlingen. 3. Grefl. ätten. R. A.) Nils Bielkes revers rörande Bondeska palatset.

Ehuruwäll ett oconditionerat köpe contract är slutit emellan migh Nils Bielke, och

Sahl. Kongl. Skattmästarens Herr Gustaff Bondes änckefruu och arfwingar om dhet stora

Steenhuuset beläget emellan Riddarhuuset och Olivebladz huuss, medh dhess tompt och

lilla steenhuuset, så förbinder jagh migh dock genom dhenne revers till effterfölliande

willkor, nembl. först effterlåter jagh intressenterne Tree åhrs tijdh att inlösa bem:te huuss

och lägenheeter, för en Summa aff Sextontusend Etthundrade dahl. kåpparmrt [bör vara:

rdlr specie ?] dock medh thet uthtryckelige förbehåld att samma lössen allenast skee måå för

them Sielfwa, och eij för någon annan, hwilket ock dhe på sin honneur uthfäst och tillsagt

hafwa, effter som ock på widrig händelse, och dher annat spörrias skulle jagh intet för-

plichtat är huuset att affstå, uthan blifwer jagh på sådant fall berättigad thet samma medh
dhess lägenheeter och tillbehör att behålla för then aff migh uthbetahlte Summan effter

köpebrefwetz lydelse. Emedlertijdh och innan förbem:te tree åhrs förlopp skole wij å både

sijdor göra wår flijt att huuset måtte blifwa uthhyrt, tå aff then fallande huushyran tagas

hvad som till huusetz nödhwändige underhåld och reparation erfordras kan, så att thet

hwarken deterioreras heller förfallnar, och hwad som effter afdragen slijk bekåstnadh (som

medh Documenter verificeras skall) öfverskiuter, kommer erffwingarne till godho oppå af-

räkning aff åfwanbenembde reluitions-summa, dher dhe huuset för sigh sielfwa lösa skulle.

Så blifwer ock migh förbehållet och eflfterlåtet, i fall jagh skulle komma par occasion hijt

öfwer till Swerige, och huuset samma tijdhen stodh oförhyrt, att tå fåå betiena migh

theraff till min Commoditet uthan någon hyra therföre att beräkna; Såsom jagh ock skall

hafwa macht uthan min gravation nu straxt att intaga något tienligit hualff i huuset till

förwahr aff en och andra mina sakar. Och ehuruwäll migh transporteras skall Banckens

hafwande rättighet och brukade Vigilance uthi huuset, så will jagh dock dhen intet wij-

dhare fullföllia, än åfwanbenembde Conditioner wijdh handen gifwa, allenast dheras lag-

fahrande kommer migh till godho, om huuset intet blefwe inlöst innom föreskrefne tijdh aff

tree åhr. Till hvilket allt jagh migh härmedh under min egen hand och sigell förbinder.

Stockholm den 16 Julij Anno 1691.

(Sigill.) N. Bielke.

(Bielkesamlingen. 3. Grefl. ätten. R. A.) Carl Bondes återinlösen af palatset.

Deth hafwer uthi Slottz Cantzeliet Baronens och Landzhöfdingens Högwälborne

Herr Carl Bondes härwarande Fullmechtige och Bookhållare, wälbetrodde Lars Ahlberg,

medh Documenter och handlingar upwijst, hurusom Hans Excellence, Kongl. Rådet, Fält

Marskalken och General Gouvemeuren, Högwälborne Herr Grefwe Nills Bielke, genom ett

Formelt kiöpe Contract, Dat. den 1 Septembris 1691, af frambl. Kongl. Rådetz och Skatt-

mestarens, Högwälborne Sahl. Hr Gustaf Bondes änkiefru och arfwingar, sig tillhandlat

dheras större och mindre steenhuus sampt frije tompter medh alle dertill hörande apper-

tinentier belägne här i Staden, emellan Ridderhuset och Olivebladz huuss, för een Summa
Penningar 14000 R. D:r Specie, eller 84000 D:r Km:t, och det under sådane wilkohr och
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förbehåldh, efter des egenhändige revers, af d. 16 Julij 1691, att såsom bende twenne

steenhuus med dheras appertinentier tillförende uti Ständernes Banco för ofwan:de Summa
stode pansatte, och A:o 1684 allaredan medelst trenne laga upbudh och ståndh woro lag-

farne, så skulle och samma bankens Vigilance och rättigheet komma Hans Excellence wijdh

detta kiöp till godo; Men arfwingarne lijkwäl icke desto mindre wara förbehållit, innan

tree åhrs tijdh, dhe samma för 16100 R. D:r Specie, eller Nijo tijo Sextussendh dahl:r

Km:t till sig igen inlösa, medh hwadh mehra som reversen innehåller. I förmågo uthaf

hwilka conditioner, såssom H. Baronen och Landzhöfdingen Carl Bonde, förmärkiandes

ingen af des medarfwingar om Penningarnes upbringiande innom föreskrefne termin wara

bekymbersam, uthaf Hans Excelks H. Kongl. Rådet och Öfwer Ståthållaren Högwälborne

Grefwe Christopher Gyllenstierna, emoth huussens medh dheras appertinentiers underpant,

till låhns uptagit, 16 100 R. D:r Specie, och dhem på Hans Exellences Kongl. Rådetz,

Fält Marskallkens och General Gouverneurens H:r Grefwe Nills Bielkes räkning uti Stän-

dernas Banco insättia låtit, begierandes nu H:r Baronen och Landzhöfdingen Carl Bonde,

genom förbende des fullmechtige att få uti samma twenne steenhuus, medh alle dheras

tillhörige appertinentier i obehindrat possession och tillträde, medh samma villkohr som
Hans Excell:s K. Rådet, fältmarskalken och General Gouverneuren H:r Grefwe Nills Bielke

dem innehafft hafwer, nembl. att både niutha Bankens Lagfahrande, och det oconditione-

rade Kiöpebrefwet, af den 1 Septembr. 1691 tillgoda; Altså och emedan offta högbem:te

Hans Excelkce H. Kongl. Rådet Fält Marskalken och General Gouverneuren Grefwe Nills

Bielke, uppå Slotz Cantzelietz om sådan H. Baronens och Landzhöfdingens begiäran skedde

notification, af den 29 sidstl. Augusti intet skrifftekn swarat, icke heller något denne saken

angående hafift att påminna, uthan igenom dess härwarande Fullmechtige, Commiss:n wälb.

Magnus Palmstierna, inför Slottz Cantzl. muntel. förklara låtit, sigh intet wara deremoth,

dhet ber;de steenhuus med alle dheras appertinentier och lägenheeter, till Högwälborne

H:r Baronen och Landzhöfdingen Carl Bonde inrymmas måtte; ty har uppå sådane skiähl

och omständigheeter, man annars intet kunnadt giöra än offta wälbem:te H:r Baron och

Landzhöfdinge, emoth den erlagde lösen dheruthinnan immittera, som han och i samma
twenne steenhuus, med alle dheras tillhörige lägenheeter, under förber:de rätt och willkor,

som offta högbem:te Hans Ex. H.r Kongl. Rådetz Fältmarskalken och General Gouver-

neuren Grefwe Nills Bielke dem i krafft af det oconditionerade Kiöpebrefwet innehafft haf-

wer, härmed immiteras och införas, dhem att nyttia, bruka och behålla, som all annor des

lagh- och wälfångne egendomb. Stockholm den 28 Septembr. Anno 1694.

Jacob Clo.

Locus

(Sigilli.)

Magnus Kyhl.

Concordare Vidi

Petter Tröst.
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(Bielkesamlingen. 3. Grefl. ätten. R. A.)

Huus Rächningh för Framledne Kongl. Rådet och

Skattmestarens Sahl. Högwellborne H:r Gustaf Bondes (till

Hans Höggrefwel. Excellxe Kongl. Rådet Feltmarskalken

och General Gouverneuren Högwälborne Grefwe Nils

Bielke förpanttade) huus wijd Riddarehuus torget ifrån d.

1 Oct. 1 69 1 och till Dito tijdh 1694.

Debet.

Effter Cammereraren Sahl. Germaus slutne huus rächning ifrån Michaelis 1691 till

dito tijdh 1692, uptages som föllier

Nembl.
Silfverm:t

Cemneren Helleberg effter Contract 400 — —
Winskencken Erich Nilsson 73 10 16

Bookhållaren Oluf Bengdtson för Stallhuset 133 10 16

Såckerbagaren hoos Hans Excell. Gref Johan Gabriel Stenbock 33 10 16

Sammaledes Een Skräddare 43 10 16

En skomakare för en lijten trästuga in på gården 13 10 16 6g6 21 8

Assessoren welborne H. Urban Hierne betahlt huushyra ifrån den första Jan.

1694 till Påska tijden samma åhr (då Assessoren utur huset flytte) som

war ?:dels åhr å 700 d:r Kopparm:t åhrl. gior i Sölfwermynt för dett

5 dels åhret 58 10 16

Noch för de rum H:r Assessoren effter det senare Contractet innehafde till

Micaeli 1694 är \ åhr, hwarföre gifwas borde hyra 150 D:r k:mt. (Asses-

sorn begär 50 D:rs afdrag för verkstäld reparation, återstår alltså 100 D. K:r

som giör i Sölf:r m:t 33 10 16

Öfwerste Lieutenanten Baron Carl Mörner lijka så för de rum H:r Assessoren

Hierne bebot, borde betahla hyran ifrån Påska och till Michaeli tijdh 1694

ähr \ åhr å 800 D:r Koppm:t giör för \ åhr 400 —
(Öfverstelöjtn. säger sig hafva gjort åtskilliga omkostningar »me-

delst olaga tijdz utflyttning» och begär 30 D:rs afdrag, återstå

alltså 370)

giör i Sölfwerm:t 123 10 16

Factoren och handelsmannen Hr Willhelm Schmitt effter Contract

fol. — borde betahla ifrån Påska 1694 till Michaeli dito åhr 225

(Begär afdrag af samma skäl som föregående med 125 D:r)

blifwer igen 8o(!)

som giör i silfwerm:t 26 21 8

Bookhållaren Oluf Bengtson ifrån d. 1 Juni 1694 till d. sidsta Septemb. samma
åhr är \ åhr giör sölf:r m:t 112 16 —

Winskencken Erich Nillsson Qwistbergh lijkaså får | å 220 D. Km:t

är .
Sölfwernrt 55 — -

—
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Skefterskan hustru Maria Elonora Mercuriens effter Contract fol. — ifrån Påska

och till Micaeli 1694 borde i hushyra lefwerera 150 D:r Km:t. (Hon inne-

höll »medelst olaga tijdz utflyttande» hela hyran).

Såcker Bagaren 25 — —
Rächningh medh Commissarien Wälb:ne H:r Magnus

Palmstierna För Hyre Penningarne, af fraraledne Kongl.

Rådet och Skattmestaren Sahl. Högwelborne H:r Gustaf

Bondes till Hans Excell.tz Högwälborne Grefwe Nils

Bielke försålde Huus, Ifrån den sidsta Sept. 1692 och till

den 1 Jan. 1O94.

Debet.

Assessoren Wählb:ne H:r Urban Hierne ifrån den 1 oct. 1692 och till samma
dagh 1693 ähr 1 åhr å 700 D:r Koppm:t eller Sölfm:t 233 10 13

Pastoren i den Fransöske Församblingen Magister Olaus Bergius effter Con-

tract fol. — ifrån Påska och till Michaelis tijd 1693 ähr \ åhr å 225 D.

Kopp:mt giör Sölf:r m:t 78 10 16

Bookhållaren Oloff Bengdtson i Stallhuset ifrån Michaelis 1692 till

Påska 1693 ähr \ åhr å 400 D.r Koppm:t åhrl. å 200 D. K:mt

eller Sölfwerm:t 66 21 8

Noch ifrån Påska 1693 och till Michaelis samma åhr å 450 D:r

Kopp:rm:t, ähr 226 D. Kopp:rm:t eller Sölfwerm:t 75 21 q

Winskiänken Erich Nillsson Qwistberg ifrån d. 1 Octob.r 1692 till samma dag

1693 ähr 1 åhr å 220 D:r Koppm:t eller Sölfwermrt 73 10 16

Såckerbagaren dess Huushyra ifrån Michaelis tijdh 1692 till samma tijdh 1693

ähr 1 åhr bör wara 100 D:r Kopp:r m:t åhrl. men han eij mera betahlt än

som Sölfwerm:t 30 — —
Sammaledes optages här den huushyran ifrån d. 1 Oct. 1693 och till d. 1

Januarij 1694 som ähr | åhr

Nembl.

Af Assessoren H:r Urban Hiernes Rum 58 10 16

Bookhållaren Oluf Bengtson — för Stallhuset lijkaså 37 16 —
Wijnskenken Qwistberg Dito 18 10 16

Såkerbagaren sammaledes 8 10 16 122 16 —

(Inventarium öfver Stockh: stads privilegier. Rådhusarkivet.)

Kongl. Maij:tz

nådige Resolution uppå Stockholms stadz Magistrats

insinuerade underdånige Supplique. Gifwen Stockholm i

Råd-Cammaren d. 27 April 1730.

Kongl. Maij:tt har i nåder låtit sig ber:de Supplique föredraga, derutinnan Magi-

straten här i staden underdånigst anförer, huruledes Rådstugun härstädes både till tak
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och wäggar skall wara så förfallen, at den eij mehra står at repareras, utan Magistraten

fördenskull låtit förfärdiga desseiner til en ny Rådstugubygnad; men som den samma

skulle komma at kosta öfwer 30o'ooo dahl:r silfwermynt, hwilka medel på många åhr eij

skola kunna til staden insamblas: Och Magistraten funnit långt fördehlaktigare wara at till

Kongl. Maij:tz nådige approbation inlåta sig i handel med Grefwinnan Maria Gustava

Gyllenstierna om dess wid Riddarehustorget belägne stora stenhus för en summa af twå

hundrade och tiugutusende dahl:r kopparmynt utom ähreskänk, i hwilket huus skola finnas

så många beqvämlige rum, som Magistraten med stadsens Collegier, Archivum och Contoir,

tillika med wakten nu i förstone kan betiena sig utaf, til dess man effter handen kunde

frammanför huset upföra et par flyglar; Så anhåller Magistraten i underdånighet, det

Kongl. Majrtt til denna hushandel och nya Rådstugus inrättande för staden täcktes lämna

Magistraten och Borgerskapet et nådigt bifall och tillstånd, hälst som detta huus är wäl

belägit wid ett stort torg, samt igenom denne handel ansenligit af stadsens medel

kommer at besparas, som til andre stadsens högst nödige bygnader af sluss, broar och

annat mehra samt reparationer kunde anwändas, skolandes jämwäl Borgerskapet här i

staden wara med detta förslag aldeles enigt. Detta alt har Kongl. Maij:tt låtit hos sig i

nådigt öfwerwägande komma; Och emedan Kongl. Maij:tt äfwenwäl i nåder finner, att denne

hushandel och en ny Rådstugus inrättande för Stockholms stad är både nyttig och nödig,

samt länder till en besparing för stadsens medel; Fördenskull har Kongl. Maij:tt intet be-

tänkande haft, at härigenom derå meddehla Magistraten dess nådiga bifall och samtycke.

Hwilket wederbörande till efterrättelse länder; Förblifwandes Kongl. Magistraten med Kongl.

nåd och ynnest altid wälbewågen. Datum ut supra

Friedrich.

O. Cederström.
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BÅÅTSKA PALATSET.

Liksom stora områden af Riddarholmen donerades till förmögna

privatpersoner för att de här skulle uppföra åt sig palats, hvilka kunde

tjäna till stadens förskönande, så bortskänktes äfven betydande tomter på

Blasieholmen med villkor att de nya ägarna skulle uppföra prydliga

hus. Donationerna på Blasieholmen torde i allmänhet varit något senare

än de på Riddarholmen. Den gamla Gråmunkeholmen hade ju till större

delen bortskänkts redan af Gustaf Adolf och af förmyndarregeringen, men
drottning Kristina var ingalunda mindre frikostig i utdelande af tomter

på Blasieholmen. Hon hade därvid bl. a. till syfte, » att godhe huus till

hederlig prospect för Wårt Kongl. slått skole blifwa lagde», såsom det

heter i donationsbrefvet rörande Jean de la Vallées tomt. 1

I detta sammanhang intresserar oss särskildt den tomt, som den

20 juli 1650 donerades till dåvarande riksskattmästaren Seved Bååt.

I donationsbrefvet beskrifves den såsom » liggiande uthi hörnet aff wästra

twärgränden och den gatha, som löper ifrån torget inåth wälborne Grefwe

Magni Gabriel de la Gardies tompt, hållande uthi längden ifrån hörnet

af tårget och uthi nordost åt siön [lacun], sammaledes på siidostsidan

ifrån gathun och åth siön ett hundrade tiugu och åtta alnar; sedan uthi

bredden emillan twärgränden och wälborne Herr Bengt Skyttes tompt

trettio och fem alnar». — Egendomligt nog synas måttuppgifterna i do-

nationsbrefvet icke vara riktiga, ty enligt den designation, som stads-

ingeniören Anders Torstensson den 7 oktober s. å. lämnade Seved

Bååt på hans nya tomt mätte den i bredden 65 (i st. f. 35) alnar samt

1
Jfr F. U. Wrangel, Blasieholmen och dess innebyggare, sid. 8. I samma arbete lämnas

en mängd intressanta upplysningar rörande de olika tomternas ägare och husens invånare under

mer än två århundraden.
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i längden 128 alnar. Detta stämmer äfven med de mått Tessin senare

uppger för själfva huset, hvilket upptog tomtens hela bredd.

Seved Bååt slöt sin framgångsrika bana hastigare än någon kunnat

ana. Efter att ha varit riksskattmästare i halftannat år dog han den

19 augusti 1669, endast 54 år gammal. Tre månader senare brann

hans nya palats på Blasieholmen, hvilket föröfrigt då ännu icke torde

varit fullt färdigt. Änkan, grefvinnan Magdalena Stenbock, synes icke

varit i tillfälle att ånyo bygga upp det illa ramponerade huset, utan

sålde det i stället åt sin broder, riksamiralen Gustaf Otto Stenbock. Köpe-

brefvet är dateradt den 12 december 1669.
1 Den nye ägaren nedlade

stora omkostnader på palatsets återuppbyggande; framför allt fick det

under den Stenbockska tiden en fullständigt ny och mycket dyrbar in-

redning, för hvilken vi i det följande få tillfälle att närmare redogöra.

Det förefaller nästan som om riksamiralen hade förbyggt sig. Hans in-

komster räckte i hvarje fall icke till att täcka de furstliga utgifterna

— synnerligast icke sedan han år 1675 blifvit dömd till 100,000

dir smt:s skadestånd med anledning af flottans haveri utanför Gott-

land — utan han blef tvungen att låna hos banken mot inteckningar

i huset, hvilka vid hans död 1685 torde stigit till omkring 30,000 dir

smt. 2 Hans änka, grefvinnan Kristina De la Gardie, befann sig sålunda

i rätt svåra ekonomiska förhållanden vid mannens död. Ända till år

1696 lyckades hon dock balansera de stora skulderna, men detta år

uppsade » cautionisterna deras caution » och att skaffa andra i deras ställe

»föll sig icke lägligt». Palatset måste följaktligen säljas på exekutiv

auktion för bankens räkning, men för att dock åtminstone rädda skenet

och tillsvidare kunna bo kvar i huset ingick grefvinnan De la Gardie

en öfverenskommelse med sin systerson fältmarskalken grefve Nils

Bielke, enligt hvilken Bielke förband sig att på auktionen inropa sin

mosters palats för 30,000 dir smt. Vidare bestämdes att grefvinnan

skulle få bo kvar mot en årlig hyra af 1,800 dir smt samt åtaga sig

alla omkostnader för husets underhåll. Skulle hon eller någon af hen-

1
Jfr Wrangel, op. cit. sid. 13, där dock icke uppgifves hvar köpebrefvet finnes. Något

fastebref för G. O. Stenbock på denna tomt ha vi icke kunnat finna.

2 År 1683 tager G. O. Stenbock en inteckning på 100,000 dir kmt i sitt hus på Bla-

sieholmen, enligt cautionsskrifter i Riksbankens arkiv. Borgesmän voro hans gamla stridskam-

rater Lillie och Douglas.
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nes barn inom sex års tid kunna prestera den nämnda summan i reda

penningar, så hade de äfven frihet att åter inlösa palatset. (Jfr kontraktet

som meddelas i bilaga.)

Någon inlösen af palatset blef dock icke af; i stället pantsattes det

ånyo i banken af Nils Bielke. Grefvinnan Stenbock, född De la Gardie,

hade dött 1704, och palatset torde allt mer och mer fått förfalla, ty

ingen af stärbhuset hade råd att taga vård om en så dyrbar sak. Mag-

nus Stenbock, riksamiralens yngste son, höljde sig med ovansklig krigar-

ära, men de belöningar, som under tidigare generationer plägade åtfölja

sådana bedrifter, fick han icke åtnjuta. Såväl konungen som regeringen

visade sig tämligen njugga mot Stenbock äfven efter det ärorika slaget vid

Helsingborg (17 10). »Vackrare var det sätt att belöna, som valdes af

Stockholms borgerskap. Midt under pest, hunger och oerhörd fattig-

dom löste borgarna det Stenbockska huset på Blasieholmen, som tagits

af Banken i pant, och skänkte detsamma åt Stenbock, som nu var yt-

terst skuldsatt.»
1

Magnus Stenbock själf fick dock endast under mycket korta pe-

rioder uppehålla sig i Stockholm, men hans hustru, grefvinnan Eva

Magdalena Oxenstierna, bodde i palatset ända till sin död 1722. Föl-

jande år utbjöds det ånyo på auktion. Det gick sedan inom en relativt

kort tid genom flera händer, tills det år 1753 inköptes af grefve Karl

Scheffer från kammarherre Louis De Geer på Finspång. Scheffer sålde

det i sin ordning år 1776 åt drottning Lovisa Ulrika, som köpte det för

prinsessan Sofia Albertinas räkning. Prinsessan byggde dock snart sitt

eget palats vid Gustaf Adolfs torg och kom sålunda aldrig att använda

det Stenbockska huset, som för det mesta var uthyrdt till utländska

diplomater. Från år 1787 började åter en ganska hastig växling af

ägare: fem olika personer ha från denna tid undertecknat köpekontrakt

på palatset, tills det slutligen år 1874 inköptes af frimurarorden, som ju

fortfarande innehar det. Här vidtogos då betydande förändringar samt

tillbyggnader på frånsidan, hvilka, som bekant, på sista tiden ytterligare

ökats, men dess bättre har man dock farit jämförelsevis skonsamt fram

med palatsets gamla delar vid dess iordningställande för nya behof.

1
Jfr Biografiskt Lexicon. XV. sid. 321.
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g i. Planritning af Nic. Tessin d. ä. till Seved Bååts palats. Nationalmuseum.





92. Ritning af Nic. Tessin d. ä. till Seved Bååts palats. Nationalmuseum.

FÖRSLAG SOM OFVANSTÅENDE MED FLYGLAR OCH MUR MOT GATAN. NATIONALMUSEUM.





Troligen dröjde det flera år efter det Seved Bååt mottagit tomten, in-

nan någon byggnad här började resa sig. Ägaren vistades under förra de-

len af 1650-talet i Pommern i egenskap af kungl. svensk reduktionskom-

missarie. Redan vid denna tidpunkt syn es emellertid Bååt anlitat Nico-

demus Tessin för diverse uppdrag, ehuru stockholmspalatset tillsvidare

icke omnämnes. Vi äga nämligen ett bref från Nicodemus Tessin till Seved

Bååt, dateradt Borgholm den 8 december 1654, i hvilket Tessin talar om
sin afsikt att resa till excellensens gods Myrö, för att se till en del re-

parationsarbeten, som där skulle utföras. Brefvet rör i öfrigt excellen-

sens välvilliga löfte, att så vidt möjligt skydda mot reduktion ett litet

gods — Gadenow på Rugen— som Tessin år 1649 erhållit i donation

af drottning Kristina. Saken belyses ytterligare genom ett bref från

Tessin till hans broder i Stralsund, där han omtalar, att han, då han

är bunden af sina arbeten på Öland och icke kunnat skaffa de nödiga

donationshandlingarna från Stockholm, skrifvit till hans excell. herr

Seved Bååt, »der vornemste unter den Königl. H. Comissarien daselbst

und auch jederzeit mein grosser patron gewesen».

Seved Bååt synes sålunda jämte Axel Oxenstierna hört till Tessins

tidigaste beskyddare i Sverige, ehuru han oss veterligen icke låtit upp-

föra några andra större byggnader än stockholmspalatset. På det Bååt-

ska godset Myrö stod, att döma af bilden i Svecia, ett enkelt, ålder-

domligt stenhus med låga flyglar, hvilket åtminstone icke ser ut som

någon nybyggnad af Tessin, men då det gamla slottet förnyades vid

slutet af 1 700-talet, är det numera icke möjligt att bestämma hvad Tessin

kan hafva gjort vid Myrö. Stockholmspalatset däremot var en af Tes-

sins själfständigaste skapelser efter hans återkomst från den italienska

resan. Flere olika teckningar ådagalägga att han med stor omsorg äg-

nade sig åt detta arbete, och själf framhåller han äfven palatset— i det

tidigare omnämnda brefvet till Wrangel af den 17 maj 1662 — såsom

ett af sina förnämsta verk: »Sonsten habe ich noch einen Dessein vor

Ihre Excell. Herren Sewedh Bååth gemacht auf den Schipfzhollm, dass

haupt haus mitten iiber den Platz von 65 ellen lang, undt mit einem

hof gegen der gasse, auf beiden seiten mit fliigeln, undt gegen dem was-

ser hinter dem hausse zweij kleine garten undt der Stallhoff; dass

haus undt fliigel rundtumb ist mit einer ordre von Pilaster alla Jonica.

»
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Ritningarna omnämnas af Tessin i ett samband med de planer han

uppgjort till det Bondeska palatset och till Drottningholm. Det före-

faller då troligast, att icke heller det Bååtska palatset börjades förrän

ett eller par år in på 1 66o-talet. Tessin har föröfrigt knappast kunnat

uppgöra dessa ritningar, hvilka omfattade en planering af hela tomten,

utan att taga platsen i ögnasikte, och detta kunde troligen icke ske förrän

han lämnade Borgholm (1660). Den gamle Tessins egentliga arkitektoni-

ska verksamhet i Stockholm är inskränkt till 1660- och 7 o-talen; han blef

stadsarkitekt 1661 och nedlade i följd af sjuklighet sina ämbeten 1680.

Det enda numera kvarstående stockholmshus, som han möjligen plan-

lagt före denna tid, är Axel Oxenstiernas palats, hvilket dock ur flera

synpunkter är föga representativt för Tessin, om det öfverhufvud får

räknas bland hans själfständiga skapelser. Något afgörande bevis härför

torde icke finnas. Måhända anlitade rikskansleren för denna byggnad

liksom för riddarhuset äfven andra konstnärliga krafter, hvilka möjligen

modifierat eventuella ritningar af Tessin. Palatsets formspråk är rätt

olikt hvad vi finna i andra Tessinska byggnader.

Den beskrifning af det Bååtska palatset, som Tessin lämnar i brefvet

till Wrangel, öfverensstämmer till fullo i afseende å mått och grundplans-

anordning med den nuvarande byggnaden. Af trädgårdsanläggningarna

på frånsidan existerade rester ännu på 1800-talet och enligt hvad

som meddelats oss af arkitekten Ludvig Peterson, kunde man äfven vid

grundgräfningarna för tillbyggnaderna nedåt Nybrohamnen konstatera

att här funnits en väl anlagd båthamn, bestående af en med finhuggen

sten kantad kanal, som skar in ett godt stycke i tomten. I ändan af

kanalen funnos murade postament, synbarligen afsedda att bära pelare

eller kolonner. Trädgården var troligen omgifven med en mur, som

hade sin ytterport direkt mot vattnet. Från porten voro lägre murar eller

barriärer dragna rakt upp mot huset. JHär bildades sålunda en sluten

väg, som fördes i långsam stigning från stranden och fortsattes med

en hvälfd gång midt igenom bottenvåningen, erbjudande en ståtlig per-

spektivisk genomblick af liknande art som Tessin skapat på flere landt-

slott. Hela denna stora, signorila anläggning, som den österrikiske mi-

nistern år 1673 kallar »ein königl. Palazzo auf italienisch », var säkerligen

— icke minst tack vare sitt afskilda läge vid en öppen strand — en af de
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mest slottslika och fullständigaste som då för tiden funnos i hufvud-

staden. Den gamla Blasieholmen var ju ockå en plats, där den landt-

liga stämningen länge fick förblifva ostörd af gaturegleringar och all-

männa trafikleder.

Allt detta är numera grundligt förändradt, men det forna Bååt-

ska palatset har dock fått behålla sin grundplan så godt som orörd,

ehuru byggnadens ytttre form och helhetsproportioner icke längre kunna

göra sig gällande. Palatset har på frånsidan erhållit en väldig tillökning,

sidofasaderna äro förlängda till oigenkännlighet; endast gårdspartiet före-

ter ännu i hufvudsak sin ursprungliga arkitektoniska karaktär.

Grundplanen kunna vi studera i en af Tessins egenhändiga teck-

ningar. Den visar en i det närmaste kvadratisk gård, som på tre sidor

begränsas af hufvudbyggnaden jämte flyglarna och på den fjärde sidan

af en mur med port mot gatan. Midt på byggnaden framträder en bred

risalit ett godt stycke, särskildt på frånsidan. Här skapas i bottenvå-

ningen det nyss påpekade långa perspektivet genom den hvälfda gången,

som ledde från vestibulen ut mot hamnporten, under det att samma ut-

byggnad i våningen två trappor upp helt och hållet tagits i anspråk

för den väldiga festsalen.

Någon central trappa finnes sålunda här lika litet som i något annat

af de efter franska och italienska förebilder disponerade stadspalatsen.

Hufvudtrappan är förlagd till den östra flygeln. På Tessins ritning är den

angifven såsom ledande i två långa afsatser genom hvarje våning. Det är

en trappa af samma enkla konstruktion som exempelvis i riksbankshuset.

Här fanns föröfrigt icke rum för någon monumentalare uppgång, ty

flygeln är just på detta ställe inskuren till mer än en tredjedel af sin bredd

af en ljusgård, mot hvilken de stora rummen, som ligga norr och sö-

der om trapphuset, hafva sina fönster. Det södra rummet synes varit ett

stort kök. Hvad det norra varit afsedt till, är icke så lätt att se, men äfven

här står en väldig murpelare såsom hvalfstöd midt på golfvet. Från

detta sistnämnda rum leder en yttertrappa till bakgården.

Denna flygel har sedermera väsentligen förändrats. Ljusgården har

indragits i grundplanen. Trappan har gjorts vida monumentalare: den

disponerades med korta, breda armar kring en rymlig, nästan kvadratisk

brunn, mot hvilken stora, kolonnburna bågar öppna sig. Inom hvarje vå-
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ningshöjd ligga sålunda tre kvadratiska svängplan
;
trapphuset upptager

flygelns fulla bredd. Det är icke omöjligt att denna förbättring genomfördes

först i samband med palatsets iståndsättande för Gustaf Otto Stenbock.

Samtidigt företogs äfven den väsentliga förändringen, att båda de öfre

våningarna i den östra flygeln entresolerades och köket flyttades öfver

till den västra flygeln. En särskild liten trappa blef nödvändig för

entresolvåningarna, hvilka troligen närmast voro afsedda för tjänste-

folket. Nya skiljemurar,

genom hvilka de stora

rummen indelades i flera

smärre, uppdrogos där-

jämte, såsom tydligt fram-

går af de här afbildade se-

nare planerna.

Västra flygeln har

däremot fått förblifva i

det närmaste sådan som vi

finna den på Tessins plan

med två större och tre

mindre rum samt en smal,

rak trappa till öfre vånin-

gen. Denna flygel kunde

äfven senare begagnas så-

som en särskild våning. Flere af rummen äro här täckta med korshvalf

eller med tak på stickkappor, men icke entresolerade såsom i mot-

stående flygel. (En senare entresolering af ett par af rummen, hvil-

ken existerade då Frimurarerestaurangen hade sina lokaler här, har nu-

mera åter aflägsnats, sedan dessa rum inredts för ordens bibliotek. Sam-

tidigt hafva fönstren på flygelns kortsida tillmurats.) Midtpartiet upptages

som sagdt af den stora vestibulen, hvilken indelas med två par kolonner

i tre skepp, täckta med korshvalf. Sidoskeppen afslutas med halfrunda

apsider; midtskeppet fortsättes med den ofvan omtalade hvälfda gången.

Karakteristisk för hela planen är midtaxelns starka betoning och en viss

förkärlek för så vidt möjligt kvadratiska rum: lätt öfverskådlighet och

klara proportioner.
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Till palatsets gårdsfasader har Tessin utfört åtminstone fyra rit-

ningar, som förete vissa inbördes olikheter. Indelningsmotivet är dock

detsamma på dem alla, nämligen en stor pilasterordning på en rusti-

cerad sockel i källarvåningens höjd.

Murarna äro slätputsade med smala lister kring fönstren; i hufvud-

våningens midtparti äro fönstren dessutom inramade med blindbågar.

Föröfrigt framträder midtpartiet, såsom vi redan sett på planen, i form af

en bred risalit med fördubblade pilasterstöd i hörnen och en bekrönande,

triangulär gafvelfronton, motsvarande flyglarnas takgaflar. Taket är rakt,

brant stigande. Öfver frånsidans midtrisalit höjer sig en tornartad lan-

ternin. Ingången bildas af tre stora bågöppningar i den rusticerade

sockeln, af hvilka dock endast den midtersta har fått särskild betoning

genom kolonner, uppbärande en balkong under midtfönstret. Gårdsmu-

rens portal har däremot endast en rusticerad omfattning, motsvarande

lisenerna, som indela den i sockelns höjd planerade muren. Någon or-

namental dekoration förekommer icke; endast på flyglarnas låga gaflar

äro tecknade enkla kartuscher, omfattade af girlander. Under den kraf-

tiga takgesimsen sitta små dropp-plattor. Det tidigare förslaget, hvil-

kets allmänna utseende ofvan beskrifvits, visar joniska pilastrar och tre-

kantig midtfronton. I en senare ritning äro pilastrarna doriska och i

stället för den trekantiga gafveln är en ättika med ett lågt kupoltak pla-

cerad öfver midtrisaliten. Ett alternativförslag till midtpartiets bekröning

visar en dekorerad segmentgafvel i stället för ättikan. Frånsidans torn

är borttaget, men takresningen är i öfrigt lika brant som förut. På rit-

ningen äro dessutom angifna två alternativ för bjälklagets behandling:

så vida de höga fönstren skola bibehållas i öfre våningen, finnes icke

utrymme för någon fris och arkitrav annat än mellan fönstren: här äro

sålunda uttecknade höga, triglyfprydda bjälklagstycken. Men afskäras

öfre våningens fönster till sin halfva höjd — såsom angifves på ena

flygeln — , så finnes plats mellan fönstren och takfoten för ett fullstän-

digt doriskt bjälklag. Pilastrarna bibehålla i båda fallen samma höjd,

stående i väl beräknad proportion till sockeln, taket och byggnadens

totalhöj d.

Bilden i Svecia, som är graverad af Jean Marot på 1670-talet,

visar emellertid en helt annan takform samt förändringar i afseende å

31 — 122245. Sirén, Gamla Stockholmshus. I 6 I



pilastrarnas höjd och bjälklaget. Sannolikt var den stora eldsvådan

1669 närmaste orsak till ombyggnaden, som, enligt hvad vi redan fram-

hållit, ingalunda inskränktes till byggnadens öfre parti, utan äfven om-

fattade åtskilligt annat, såsom exempelvis trappan samt öfver hufvud

taget en genomgående dekorering af paradvåningarna. (Därjämte öka-

des ju rummens antal.) Först då fick palatset den ståtliga inredning, af

hvilken ännu betydande rester återstå. Enligt äldre författare skall bygg-

naden icke varit fullt färdig, då den i grund förstördes af elden.
1

På Sveciabilden har palatset ett mansardtak med två raka fall samt

låg kupol öfver midtrisaliten. Flyglarna sakna de trekantiga ändgaf-

larna. Om en sådan afslutning af flyglarna verkligen existerat annat än på

arkitektens renoveringsförslag, så har den emellertid snart åter föränd-

rats till större likhet med de första ritningarna, ty redan på afbildningar

från förra delen af 1 700-talet (exempelvis vyen öfver Blasieholmen vinter-

tid, i magistratens sessionssal) återfinna vi de triangulära gaflarna. Dessa

finnas också fortfarande kvar. Taket har äfven i öfrigt senare ombyggts,

hvarvid visserligen de dubbla fallen bibehållits, men det öfre partiet icke

gjorts rakt utan karnisformigt svängdt.

Vid ombyggnaden efter branden förlängdes äfven pilastrarna, så

att de nå öfver fönstren i piano nobile, trots att dessa fått samma

höjd som den nedre våningens. Pilastrarnas proportioner äro sålunda

icke längre desamma som på Tessins ritning; de ha blifvit spinkigare

och mindre bärkraftiga. Bjälklaget har i följd häraf icke heller kun-

nat bibehållas fullständigt. Frisen är utesluten, och man har nöjt sig

med en arkitrav, öfver hvilken triglyfernas droppar hänga kvar som

rudiment; kransgesimsen har monumentala proportioner. Det klassiska

indelningssystemet är, kort sagdt, rubbadt— till ringa fördel för fasader-

nas helhetseffekt. Sådant det då gjordes, har det sedan fått förblifva.

Olikheterna mellan palatsets utseende på gravyren i Svecia och i våra

dagar bestå endast i detaljer, såsom fönsteromfattningarna, portalkolon-

nerna, balkongen o. s. v., förutom den nyss nämnda förändringen af

taket. Dessa ytterligt enkla dekorationsmotiv bidrogo dock väsentligt

att förläna den släta putsfasaden något mera lif och omväxling. Då de

säkerligen icke heller vore svåra att återställa, våga vi uttala den för-

1
Jfr Wrangel, Blasieholmen, sid. 16.
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hoppningen, att de en gång åter skola komma på sina platser. Fasaden är

väl torr och monoton i sitt nuvarande skick. En glädjande förbättring

är redan gjord i och med det att den tunga, bruna färg, som i långa tider

beslöjat denna byggnad, fått vika för en ljusgul ton, mot hvilken pilastrarna

stå i något mörkare grått. Denna ljusgula färg var ju ofta använd under

senare delen af 1600-talet, såsom bl. a. framgår af en af Tessins ritningar

till detta palats, men det torde dock kunna ifrågasättas, om icke den blek-

röda ton, som Tessin gifvit på sitt andra förslag, skulle gjort sig mera

dekorativ. På båda ritningarna äro pilastrarna hvitfärgade— synbarligen

tänkta i ett slags marmor- eller mycket blek sandstensimitation mot

putsytan. Gjutjärnsstaketet, som fått ersätta den projekterade muren och

portalen mot gatan, fyller ingalunda sin uppgift att bilda en harmonisk

afslutning af det förnäma gårdspartiet.

Såsom redan framhållits, har den gamla indelningen af rummen,

sådan den gjordes vid början af 1670-talet, tämligen väl bibehållits åt-

minstone i bottenvåningen. Det intressantaste partiet är här, liksom i

så många andra af de Tessinska palats- och slottsbyggnaderna, vesti-

bulen, denna treskeppiga hall, där hvalfven bäras af kopplade doriska

kolonner med höga bjälklagsstycken. Kolonnerna äro nu öfverdragna

med tjock, brun oljefärg, men uppgifvas vara utförda af italiensk mar-

mor, liksom de en gång voro i det Wrangelska palatset. På Skokloster

ses de fortfarande i sitt gamla skick. Alla dessa vestibuler gestaltades

efter samma, från Italien importerade principer, ehuru den i det Bååtska

palatset är både mindre och enklare i afseende å detaljformerna än in-

gångshallen på Skokloster. Proportionerna äro dock lika väl beräknade,

harmonien lika fullständig. För att få en riktig föreställning om vesti-

bulens ursprungliga verkan måste man tänka sig dörren i ändan af den

långa midtgången öppnad, då belysningen blir rikare, intrycket lufti-

gare. Äfven sidoskeppens apsider äro på Tessins ritning öppnade med
dörrar mot bakomliggande, långsmala rum.

Från vestibulen leda korshvälfda gångar åt öster och väster till

respektive flyglar. Dörrarna ha enkla, kraftiga sandstensfoder från 1 600-

talet, och lunettfälten öfver dem dekoreras med bladkransar i stuck. I

den östra flygeln befinner sig, enligt hvad vi redan känna, den stora

paradtrappan. Den är ovanligt bred och bekväm, i god öfverensstäm-
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melse med barockens fordringar; hela dess arkitektur tyder på att den

gestaltats i anslutning till den stora paradtrappan i Palazzo Barberini i

Rom. Balustraden är bred med undersätsiga dockor; kraftiga doriska

kolonner bära trapparmarna samt i hvarje våningsplan rundbågar, som

svara mot vändplanens hvalf. Sålunda erbjuda sig från flere punkter syn-

nerligen ståtliga, omväxlande genomblickar. De monumentala formerna

äro här direkt stöpta efter romerska mönster. Midt för trappan i hvarje

våningsafsats äro djupa väggnischer, omfattade med tunga barock-

ramar: en rektangel, som bildar ett knä upptill och krönes af en något

bredare segmentgafvel

(enligt barockens princip

för öfverdrifven belast-

ning). • Korshvalfvens

bågsträngar äro äfven

kraftigt profilerade och

sammanförda i ett slags

koncentriska medaljong-

figurer i hvalfhjässorna.

Formspråket vittnar tyd-

ligen om att Tessin upp-

bjudit hela sin förmåga

att skapa något så impo-

nerande som möjligt och
Bååtska palatset. Plan af våningen en trappa upp. därvid trognare än Van-

ligt följt den fullt utvecklade romerska barockens mönster. — Äfven här

äro kolonnerna numera brunmålade; trappbalustraden är gråfärgad. Det

är väl troligt, att en ljusare sten döljes under den fula färgen.

I de öfre våningarna hafva rummen i allmänhet fått genomgå större

förändringar än på nedre botten, ty här hafva de praktiska krafven på lo-

kaler för olika ändamål gjort sig mera kännbara. Men åtskilligt åter-

står, som bär vittne om att riksamiralen Gustaf Otto Stenbock lät in-

reda sitt palats med all den dekorativa prakt och ståt, som tidens bästa

förmågor kunde åstadkomma. Här finnas framför allt några tak med

ypperlig stuckornamentik i tung barockstil, delvis äfven med målade
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fyllningar.
1

I våningen en trappa upp böra speciellt framhållas sekre-

terarens rum och kanslersrummet, där taket i midten visar en sväfvande

Flora samt i hörnens medaljongfält amoriner: figurmålningar på väf,

som omfattas med fylliga blad- och blomgirlander i hög stuckrelief.

I samma våning finnes dessutom ett litet kabinett med väl bibehållen

stuckdekoration såväl i fönstersmygarna som i det ovanligt monumen-

tala taket, hvilket lyftes med en djup hålkäl öfver den konsolburna ge-

simsen. Motiven äro de vanliga: akantusslingor, palmblad, musslor och

blomsterkransar, men använda på ett synnerligen yppigt och effektfullt sätt.

Byggherrens och hans gemåls monogram äro inflätade i ornamentiken.

Konungens rum har ett ståtligt tak af samma typ som kanslersrummet:

midtfältet upptages af en sväfvande gudinna, hörnmedaljongerna af amo-

riner, och kring målningarna slingra sig blomsterkransar och barockor-

nament, utarbetade i djup relief. Man måste endast beklaga, att rummets

öfriga inredning alls icke harmonierar med dessa värdefulla rester af den

gamla dekorationen.

I våningen två trappor upp finna vi den forna festsalen, upptagande

hela midtrisalitens areal (11X14 meter) och sträckande sig genom en

och en half våning. Den hade under palatsets förfallsperiod (troligen i

början af förrra århundradet) entresolerats, så att vindsattikan bildade

en särskild våning, hvarom man, enligt samtidas uppgift, var fullkom-

ligt okunnig, då huset inköptes af frimurarorden. Det verkliga förhål-

landet upptäcktes emellertid af F. W. Scholander; det insatta taket bort-

togs, och här framkom då en synnerligen ståtlig hålkäl på en hög ät-

tika, båda dekorerade med praktfulla stuckreliefer. Den egentliga, kon-

solburna takgesimsen löper under ättikan, som öppnar sig med rätt stora

fönster, placerade under hålkälens djupa svicklar. Mellan fönstren äro

insatta stora reliefplattor, dekorerade med fängslade krigare samt vapen.

Hålkälen åter visar mellan svicklarna stora kartuscher, omgifna af baroc-

kens yppigaste läderornament och vapentroféer. I svicklarnas lunettfält

äro insatta runda medaljonger, omfattade med bladkransar samt delfiner

o. a. motiv. Takets väldiga midtspegel, som omramas med en bladstaf,

1 För en mera detaljerad beskrifhing af det svårtillgängliga palatsets inre dekoration —
särskildt taken — hänvisas till G, Upmarks uppsats » Seved Bååts och Gustaf Otto Stenbocks palats

i Stockholm» i S. Eriks årsbok 1905.
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är numera täckt af ett simpelt kläde, men har väl en gång varit fylld med

en plafond i stil med Ehrenstrahls och Chauveaus målningar på Drott-

ningholm. Det är öfver hufvud endast på detta kungliga lustslott, som

vi numera finna motstycken till denna praktfulla takdekoration. Troligt

är väl äfven, att samma italienska stuckatörer, som arbetat på Drott-

ningholm, i de Wrangelska byggnaderna och i så många andra af de

svenska stormanspalatsen från samma tid, nämligen bröderna Carove,

äfven användts af Stenbock. Numera torde dock knappast någon annan

privatbyggnad bevara lika monumentala prof på dessa vandrande mästa-

res smidiga och mångskiftande konst, som, om än flyktig och bräcklig,

dock utgjorde en trogen genklang af de stora italienska barockskulp-

törernas bländande dekorationsstil. Det lätthandterliga materialet loc-

kade visserligen lätt till öfverdrifter, men å andra sidan bör det med-

gifvas, att det är just i sådana stuckarbeten den italienska barocken når

de mest glänsande dekorativa effekter samt — den största utbredning.

Har man väl tillgodogjort sig den ornamentala rikedomen i taket,

gör man klokast i att icke låta blicken dröja vid den mycket hetero-

gena utstyrsel salen i öfrigt fått genom en hög, brun träpanel, gyllen-

lädersimitation i papper m. m. dyl. De stolta resterna från palatsets de-

korativa storhetstid synas dock förplikta till någonting bättre.
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BILAGOR RÖRANDE BÅÅTSKA PALATSET.
(Riksregistraturet 1650.)

Donation för Herr Sewedh Bååth på en platz oppå

Blasiushålmen.

Wij Christina etc. Göre witterligen, att Wij af särdeles gunst och nådigh benägen-

heet, så och för dee rättrådige, hulde och trogne tiänster, som wår och Sweriges Rijkes

troo Man Rådh och Cammar Rådh, Oss Elskeligh Edell och Wälborne Herr Sewedh Bååth,

Frijherre till Herrelundh, Herre till Fållnäs och Skärsholm etc. allt här till giort och

bewijst hafwer, och än wijdare så länge han lefvver och förmåhr att giöra och bewijsa,

förplicktadh wara skall, hafwe undt, skänckt och gifwit, som Wij här medh och i detta

wårt öppne brefs krafft, unne, skäncke och gifwe honom, hans huusfru, barn och arfwingar

en wår och Chronones platz oppå gamble Skeps eller Blasiushålmen, liggiande uthi hörnet

aff wästre twärgränden och den gatha, som löper ifrån torget in åth wälborne Grefwe

Magni Gabriel de la Gardies tompt; hwilken håller uthi längden ifrån hörnet af tårget och

uthi nordost åt siön , sammaledes på siidost sidan, ifrån gathun och åth siön ett-

hundrade tiugu och otta alnar. Sedan uthi bredden emillan twärgränden och Wälborne

Her Bengt Skyttes tåmpt trettijo och fem alnar. Hwilken tåmpt wälbemälte Her Sewedh

Bååth och hans arfwingar skole må niuta, bebyggia, besittia och behålla, för sigh och

sine effterkommande till en oklandrat fast och oryggeligh egendomb nu och i framtijden,

och macht hafvva den att försällia, förpantta, förbyta, och aldeles der medh göra och låta

som medh annat sitt och dheras wälfångne arf och aflinge godz. Wij förbiude fördenskull

här medh allom dem som Oss medh hörsamhet och lydno ähre förbundne och för wår

skuldh wele och skole göra och låta, enkannerligen wår Öfwer- och Under Ståthållare, så

och Borgemästare och Rådh här i wår Stadh Stockholm, dee som nu ähre, eller i fram-

tijden tillförordnade warda att tillfoga eller tillfoga låta mehr wälbem:te Her Sewedh Bååth,

hans huusfru, barn eller arfwingar här emoth hinder eller intrång i någon måtto nu eller i

tillkommande tijder. Till yttermehra wisso etc. Datum Stockholm den 20 Julij Anno 1650.

Den 7 October 1650 war Anders Torstensson hos migh i mitt hus och wijste migh

plantan af Skepsholmen och dher jämpte bredden af min tompt som K. M:t migh nådigst

CHRISTINA.

Johan Silfverstierna.

(Städers acta. R. A.)

Pro Memoria.
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gifwit hafwer och befans hon wara sextio och fem alnar i bredden och ett hundrade

tiugu otta alnar i lengden.

Sewedh Bååt.

(Tessinska saml. Ericsbergsarkiv).

HOCHGEBOHRNER GNÄDIGER HERR ETC.

Ewer Excellentz gnädiges schreiben auss Wollgast vom 30 Octobr. habe ich erst-

lich beij voriger post erhalten, auch darauss ersehen Ewer Excelhe gnediges gesinnen

wegen des von Ihrer Königl. Maij:te mir allergnädigst geschenckten giitleins in Pommern,

wie dieselbe nur biss ich meine Donation oder Documenten in Stockholm desswegen vor-

weisen kan, gnädigh schtitzen wollen. Weil ich nuhn verstanden dass Ewer Excell., Gott

lob, wiederumb in Stockholm angelanget, also habe ich meiner schiildichkeit nach nicht

unterlassen sollen, Ewer Excellentz desswegen sehr unterthänigh zu dancken, weil nuhn er-

melte Documenten ich in Nykiöpingh ligen habe, undt mit ehestem verhoffe von Ihrer

Konigl. Maij:tt meinem allergnädigsten Könige befehliget zu werden, dass ich hinaufreisen

möge, also will ich solche mit nacher Stockholm nehmen, undt Ewer Excelhe der gebiihr

nach unterthänigst vorweisen, unterdessen bitte Ewer Excelhe ich nochmahlen unter-

thänigh Sie wollen dero gnädigen versprechen nach mir behulfflich sein, dass mir mittler

weile kein eintragh geschehen möge. Undt werde ich also dan zugleich den wegh auf

Ewer Excellentz Gutt Myröö bey Örebro ligendt zu nehmen undt wass weiters daselbst

an dem gebew gethan werden kan besichtigen, undt solches Ewer Excell. gnädigen be-

lieben rtach in einen gewissen Dessein fassen. Undt wor sonsten Ewer Excelhe ich weiters

mit meinen unterthenigen diensten zu dienen vermach, werde ich mich in der zeit willich

finden lassen, alss welche ich des högsten Gottes schirm reichen bewahrungh mich aller

in dero beharlichen hohen gnade sehr unterthänig empfehle undt verbleibe

Ewer Excellentz undt Gnaden

sehr unterthä ....

Borgkholm den 8 December
[Nicodemus Tessin.j

A:o 1654.

(Bielkesamlingen. 3. Gren. ätten. R. A.)

Wij undertechnade giöre härmed witterligit för dem
som detta angår att hafwa fölliande Contract således slutit

och upprettat.

Emedan iag Christina De la Gardie nu medh det forderligaste som skee kan nödgas

uthi Banco försällia och auctionera låta detta steenhuset på Blasijeholmen belägit med
dhe der till lydande tompter och lägenheeter som min Sahl. K. Herre, fordom Kongl.

Rådet och öfwerste Ammiralen Grefwe Gustaff Otto Steenbock för någre åhr sedan till

sin giäldz afbetalande hoos Kongl. Maij:t och Cronan uthi Banquen pantsatt hafwer, alden-

stund Cautionisterna deras Caution där upsagdt hafwa och mig nu för tijden andra i däss

ställe att förskaffa eij lägligit faller, ty har iag wijd bem:te auction till att för komma och

afböijia all olägenheet, som det samma med sig förer, förmådt Feltmarskallken Högwäll-
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borne H. Grefwe Nills Bielcke samma huus och appertenentier att inlössa på fölliande

Conditioner som detta Contract wijdare och klarligare exprimerar.

i:mo.

Hafwer H. Fälltmarskallken på sig tagit att wid uppropandet och auctionen af

förbem:te huus hafwa sin fullmächtige där tillstädes som sådant för sig inhandla skall.

2:do.

Och ehuru högdt huuset med des tillhörigheeter kan blifwa auctionerat, så är ther

om således förafskeedat att H. Fälltmarskallcken ändå eij mehra derföre betala och i

Banquen insättia skall än Tretijo Tusend daler Sölf. m:t, men det som deröfwer biudes

skall af mig Christina De la Gardie insättias, så att således Banquen lijka fult får den

Summan fyllest för hwilken det auctionerat blifwer.

3:tio.

Såsom nogsampt witterligit är, att enär een pant sålunda uthi Banquen auctionerad

och tillbörligen inlöst blifwer sedan då ingen widare lösen af een eller annan underkastat

är, uthan dess inlössare sedan befogat är then samma, såssom sin rätta lagfågne ägen-

domb rooligen att besittia, så hafwer lijkwäll H. Fälltmarskallken till att betyga emot

mig och mine k. barn sin goda wänskap, såssom och till att wijsa heela wärlden att hans

åstundan intet är att profitera af een och annan olägenheet, som närwarande tijder för-

orsaka, och sålunda underbringa sig något som rätta ägaren med suck och sårg nödgas

afstå och ifrån sig gå låta, sig sålunda godwilligen förklarat, att mig och mine k. barn

skall stå fritt in om Sex åhrs tijdh, ifrån samma dato som huuset auctionerat och inlöst

blifwer, för samma Summa som är Trettijo Tusend daler Sölfwer m:t att inlösa, warandes

H. Fälltmarskallken för obligerat all sin wundne rätt till mig eller mine k. barn att

afstå och cedera, som han sig uthur Bancquen förwärfwat hafwer, enär iag eller någon

annan af mine k. barn innom förbem:te Sex åhrs tijdh, uthi een Summa honom eller hans

k. barn samma Trettijo Tusend dal. Sölfr m:t betalar och restituerar. Hwar emot och så

iag till att bewijsa H.r Fälltmarskallken min reciproqve wänskaap och särdeles benägen-

heet för den tienst och wänskap, som mig wid detta tillfället skeer, will försäkrat hafwa,

att der iag intet sielf eller någon af mine k. barn samma huus för oss sielfwa inlösa att

det för ingen annan, ehoo och dhen wara må, ifrån honom inlöst blifwa skall, icke heller

tillätes någon under vårt nampn bem:te huus att inlösa eller någon dolus här under begå,

uthan om wij för oss sielfwa icke wele behålla och besittiat, H. Fälltmarskallken då icke

plichtig wara skall sin wundne rätt att afstå, utan på den händelsen huuset för sig och

dhe sijna roligen till ewärdelig oklandratt ägendomb behålla och besittia.

4:to.

Såssom iag Christina de la Gardie sålunda uti Sex åhrs tijd har mig förbehållit lösa

huuset, så hafwer och iag mig påtagit i medier tijd all nödig omsårg draga för huusetz

Conservation etc. etc. — — — — — — — — — —

5 :to.

Alldenstund iag Christina De la Gardie och så uthi huuset boendes förblifwer innom

desse Sex åhren, som mig lösen reserverad är, och mig frij disposition öfwer det samma

22 — 122245. Sirtn, Gamla Stockholmshus

.
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alldeles effterlåtes, så förbinder iag mig der emot, åhrligen till H. Fälltmarskallken uthi

hyra för huuset och dess tillhörigheeter Ett Tusend åtta Hundrade daler Silfwermtt hwid

hwart åhrs förlopp att betalla rächnandes ifrån den dagen som huuset för auctionerat blif-

wer, och Banquen för des giorde låhn fömöijd är vvorden etc. etc. — —

6:to.

— — Och på det H. Fällt-

marskallcken, om huuset under min warande possession och disposition någon skada taga

skulle, må wara så mycket mehra försäkradt att blifwa i alla måtto skadeslöös hållen; Ty
har iag härmed mit godz Harg med de tillydande Bruuk som Commis: Iensen uthi ar-

rende hafvver, till een säker Caution ställa welat, och sålunda för hypothicerat på det kraff-

tigste som skee kan att H. Fälltmarskallcken der uthi straxt skall hafwa magt uthan

någon rättegångz process possession att taga, och det eij före att qvittera eller afstå, än

han fullkommeligen är förnögd för desse sine Trettijo Tusende daler Sölfwer m.t och om
något af hyran ändå kunde återstå.

7:mo.

Med desse conditiåner är iag Nills Bielcke alldeles förnögd som iag mig och för

obligerar här med desse Trettijo Tusende daler Sölfwer m:t parat att hafwa, till att straxt

wijd auctionen dhem samma till Banquen att förnöija emot huusetz transportering till

mig, hwilcket med des tillhörigheeter ochså mit owägerligen förblifwa skall, der Fru

Grefwinnan min Högdt:de k. Moster eller hennes k. barn sådant innom ofwansagde Sex

åhr eij med contante penningar inlösa, och mig emedlertijd hyran richtigt och wid hwart

åhrs förlåpp till nöije betalla. Till yttermehra wisso hafwe wij detta Contractet, som till

alle sijne Clausuler uprichtigt effterlefwas, wåhre Händers underskrifft bekräffta welat, och

hwardeera ett exemplar hoos sig behållit. Stockholm den 29 Januarij A:o 1696.

Christina de la Gardie. N. Bielke.

(Sigill.) (Sigill.)

170



FLEMINGSKA PALATSET. OLIVEBLADSKA
HUSET.

Vänder man bladet i Erik Dahlbergs Svecia antiqua et hodierna

med Jean Marots gravyr af »Palatium Holmense Illustrissimi et Exell:

Dn. Sewedi Bååth», så finner man på följande sida en annan Marot-

gravyr af ett stockholmspalats, hvilket icke så litet erinrar om det före-

gående. Palatset betecknas på denna gravyr från 1670-talet såsom till-

hörande riksrådet Erik Fleming. Detta bekräftas äfven af Johan Holms

karta öfver trakten kring Stockholms slottafår 1689, där tomten, som

upptages af detta palats, belägen i hörnet mellan Slottsbacken och Öster-

långgatan, tillskrifves »Sahl. Kongl. Rådet H. Erich Flemming».

Erik Fleming hade år 1653 förvärfvat större delen af denna tomt

genom köp från sin frände amiralen Henrik Fleming och förstorade den

senare genom inköp af angränsande områden från andra släktingar.
1

Några närmare uppgifter om tomtens bebyggande äga vi föröfrigt icke.

Enligt Elers (I, s. 266) ägdes huset vid slutet af 1700-talet af den

engelske handlanden Master och troligen senare af en person vid namn

Koschel, eftersom det vid början af 1800-talet gick under namn af det

Koschelska huset. Sedan 1891 tillhör byggnaden telegrafverkets pensions-

anstalter, men det är att märka, att detta hus endast upptager ungefär

hälften af den Flemingska tomten, som sträckte sig ända till den s. k. Salt-

kompanigränden (numera Telegrafgränden). Att döma af bilden i Sve-

cia, var det emellertid blott det främre huset på denna tomt (mot Slotts-

backen), som nybyggdes af Erik Fleming.

Detta kvarstår ännu till det yttre fullt igenkännligt. Det är en

1
Jfr Utredningar rörande statens mark och tomter i Stockholm, II (tomterna nr 2 och 3

i kvarteret y£olus).
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rektangulär byggnad, tre våningar hög, med åtta fönsteraxlar på lång-

sidan och tre på kortsidan. Bottenvåningen är behandlad med rusti-

cerade bågar kring fönstren, som numera förstorats. På denna sockelvå-

ning stå släta doriska pilastrar, sträckande sig genom båda hufvudvånin-

garna. Man väntar sig följdriktigt ett bjälklag på de kraftiga stöden,

men i stället finnas här endast några tunna arkitravlister. Frisen är

förstörd genom inskjutande af stora vindsfönster; takgesimsen är lyftad

högt öfver pilastrarna. Med andra ord: taket har här liksom i så många

liknande fall ombyggts, hvarvid takfoten höjts för att lämna rum för

ytterligare en bostadsvåning och takfallet gjorts betydligt lägre än det

fordom varit. Vindskupor af den gamla typen finnas fortfarande kvar.

En annan föga tilltalande förändring är fönstrens förstoring och inram-

ning, utförd troligen på 1800-talet utan riktig känsla för den stränga

enkelhet, som är betecknande för husets gamla arkitektur. Visade det

Bååtska palatset något för litet i detta afseende, i det att fönsteromfatt-

ningarna alldeles saknades, så har denna byggnad åter fått något för

mycket genom de konsolburna fönstergesimserna. Hufvudmotivet i fa-

sadbehandlingen— de genomgående pilastrarna på den rusticerade soc-

keln — är emellertid bibehållet oförändradt och ger byggnaden prägel

af Tessinsk 1600-talsklassicism.

Något annat stöd än denna allmänna stilprägel äga vi tillsvidare

icke för vår förmodan, att Tessin gifvit ritning äfven till detta hus. Fa-

sadbehandlingen påminner i hvarje fall så nära om det Bååtska palat-

sets, att de två byggnaderna måste hänföras till samma grupp. Möjligt

är ju också, att det Flemingska palatset endast utgör en ombyggnad af

ett äldre hus. På bilden i Svecia synes det genom en gårdsmur med

Tessinsk portal vara förenadt med en rätt ålderdomlig, gafvelkrönt bygg-

nad, som låg mot Saltkompanigränden. Den har numera försvunnit. Det

Flemingska palatset är på två sidor sammanbyggdt med fula 1 8oo-tals-

kaserner. — Invändigt företer det ingenting af intresse, så när som på

den gamla trappan, hvilken är anlagd i långa, raka afsatser, enligt ett

ålderdomligare system än Tessin plägade använda i sina fullt själfstän-

diga nyskapelser.

* , *
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I anslutning till det Flemingska palatset bör omnämnas ett annat,

mindre hus, likaledes beläget i stadens centralaste del. Det har visser-

ligen icke så stolta anor som de hittills behandlade byggnaderna, men

förtjänar dock uppmärksamhet ur arkitekturhistorisk synpunkt, så myc-

ket mer som dess framtid väl icke är synnerligt lång. Vi syfta på det

gamla polishuset vid Myntgatan: nr 2 i kvarteret Mars.

Byggnaden företer numera ett tämligen förfallet yttre, men den

hörde dock en gång till stadens prydligare adelshus. Dess höga pilaster-

fasad ses bl. a. på den stora Sveciagravyren, som visar en utsikt från

Strömgatan öfver Riddarholmens och Stadens norra stränder. Bilden

torde vara tecknad på 1680-talet, eftersom triumfporten från 1680 här

bildar ett hufvudmotiv, ehuru gravyren är daterad 1691.

Huset tillhörde då majoren Magnus Hansson Oliveblad. Tomten

hade köpts af hans fader, stadsöfversten Hans Månsson Oliveblad, som

den 22 maj 1637 erhållit designation och fastebref.
1 Stadsöfversten,

som föröfrigt äfven var häradshöfding i Sjuhundra härad, dog redan

1650; det är knappast troligt, att han då hunnit fullborda det nya sten-

huset. Arkitekturen tyder snarare på en något senare tidpunkt, men

det är naturligtvis också tänkbart, att de modernare stildragen utpräg-

lats vid en senare ombyggnad och dölja en äldre stomme. I hvarje

fall fanns här en byggnad redan på stadsöfverstens tid.

Tomten förblef sedan i hans sons, majoren Magnus Oliveblads, ägo

under hela 1600-talet, möjligen ända till hans död 1706. Enligt en skrif-

velse från magistraten till kammarkollegium af den 14 december 1694

önskade major Oliveblad då äfven inköpa strandtomten nedanför sitt

hus, men denna inlöstes i stället af staten för myntverkets räkning. Från

ungefär samma tid är äfven kartan öfver trakten från Riddarhuset till

Mynthuset, som vi afbildat i samband med ritningen till mynthusets

fasad;
2 där upptages likaledes major Oliveblad såsom den ifrågavarande

tomtens ägare. Hvilket år Oliveblad sålde huset har icke kunnat fast-

ställas, ty hvarken köpe- eller fastebref på denna tomt hafva påträffats.

Den nye ägaren var emellertid en mycket bekant personlighet, näm-

1 Fastebref och designation i stadsingenjörskontoret. Jfr Utredningar rörande statens mark

och tomter i Stockholm. II, sid. 83.

2 Denna plansch ingår i föreliggande arbetes andra del.
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ligen Karl XII:s forne informator, statsrådet Thomas Polus, som år 1698

samtidigt upphöjts till grefve och friherre. Thomas Polus ägde utom

detta stenhus vid den forna Smedjegatan en »trädgårdstomt» i hörnet

af Götgatan och Högbergsgatan, på hvilken han mottager stadens faste-

bref år 1705. Hans glanstid blef emellertid lika kort som hans karriär

varit hastig: redan 1708 bortrycktes han af döden. De betydande egen-

domar han förvärfvat sig såväl på landsbygden som i Stockholm för-

delades då mellan barnen, och det förefaller som om huset vid Smedje-

gatan tillfallit den af döttrarna, som var gift med kanslirådet Peringskiöld.

Åtminstone upptages Peringskiöld såsom husets ägare på en tomtkarta

af år 1 7 18 (i stadsingenjörskontoret). Från Peringskiöldska familjen

öfvergick huset till öfverste J. J. Ehrensvärd, möjligen genom arf eller

byte, ty Ehrensvärd var gift med en annan af Polus' döttrar.

Husets allmänna arkitektoniska gestalt tyder på en byggnadspe-

riod under senare delen af 1600-talet, frånsedt de påbyggnader, som

företagits vid medlet af följande sekel. Fasadsystemet är detsamma

som på det Flemingska palatset: en rusticerad bottenvåning med bågar

öfver källarfönstren samt, stående på denna sockel, doriska pilastrar, som

sträcka sig genom de båda hufvudvåningarna. Pilastrarna nå emeller-

tid icke fullt upp öfver andra våningens fönster; följaktligen har bjälk-

laget icke kunnat görås fortlöpande utan endast styckevis öfver hvarje

pilaster— ungefär på samma sätt som Tessin projekterade motsvarande

delar på en af ritningarna till det Bååtska palatset. Då huset dessutom

senare påbyggts, verka pilastrarna så mycket kortare och de starkt

framspringande gesimsplattorna se ut som ett slags tomma hyllor på

triglyfkonsoler. Tänka vi oss takfoten nedflyttad till gesimslinjen, blir

dock systemet betydligt lyckligare och hela huset får sina riktiga pro-

portioner. Under fönstren i piano nobile äro upphängda draperifestoner

af samma art som på det Bondeska palatset; den midtersta är utbytt

mot en väldig barock-kartusch.

Den fördärfbringande höjningen af huset har troligen skett i flera

perioder. Den börjades redan vid medlet af 1700-talet, då huset hade

vindsvåning med ovala fönster. Detta kunna vi se på en ritning af

Erik Palmstedt utförd år 1762 (i Stockholms stads arkiv). Det forna

Polusska huset inköptes nämligen då af staden och inreddes för » ecklesia-
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stik- och skolestaterna» samt för franska luterska kyrkan, som förut

haft rum i det gamla rådhuset vid Stortorget. Det skedde i samband

med den nya börsens inrättning, och Elers uppger, att det Polusska huset

då betalades med 140,636 dir kmt, som togos af den s. k. börsafgiften.

Palmstedts ritning upptager bl. a. ändring af det höga taket. — Det är

emellertid tydligt, att vindsvåningen och taket sedermera ytterligare

förändrats och fönstren förstorats, hvarigenom fasadernas effekt alldeles

vanställts. Det kräfves numera god vilja och kännedom om likartade

byggnader för att i tanken återställa huset i dess gamla skick. Gör man

det, så måste äfven medges, att den under tidernas lopp illa medfarna

byggnaden en gång haft en förnäm dekorativ prägel, helt och hållet i

den Tessinska stilen.

Detta intryck bekräftas äfven af trappuppgången. Den är jäm-

förelsevis rymlig och bekväm med goda proportioner och vackra små
korshvalf. Utan att vara någon monumental paradtrappa, är den dock

så väl anlagd och visar så pass rena arkitektoniska former, att den kan

tänkas utförd af någon af tidens bästa arkitekter. Ur stilistisk synpunkt

förefaller det sålunda icke osannolikt, att vi här stå inför en vanställd

skapelse af den gamle Tessin eller åtminstone i hans art.

Pariser hötel vid slutet af 1600-talet enligt

gravyr af J. Marot.
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DE SPARRESKA PALATSEN.

Af de i Svecia afbildade stockholmska adelspalatsen är det ytter-

ligare ett, som vi med visshet kunna återföra på en ritning af Nicode-

mus Tessin d. ä.: »Palatium Illustr: Dn: Baronis Caroli Sparri». Huset

är framställdt på samma plansch såväl från gårds- som från trädgårds-

sidan; framför detsamma se vi Kungsträdgårdens lummiga häckar och

konstrika blomsterbroderier. Vi känna igen situationen vid Hamnga-
tan, äfven om omgifningarna fullkomligt förlorat sin trädgårdskaraktär.

Gravyren, som är utförd af Wilhelm Swidde 1692, står i afseende å

konstnärlig kvalitet och noggrannhet betydligt tillbaka för Marots pa-

latsgravyrer.

Friherre Carl Larsson Sparre, som anges såsom palatsets ägare,

förvärfvade sig namn af en framstående krigare, men torde icke räknats

till kretsen af den förmögnaste och inflytelserikaste ämbetsmannaadeln

i Stockholm. Han deltog såsom öfverste i Carl X Gustafs polska och

danska fälttåg och befordrades 1664 till generalmajor samt öfverste

för lifgardet till häst och fots. Utnämnd till general 1675, anförtrod-

des honom att ordna defensionsverket i Väster-Norrland, hvilket natur-

ligtvis tvingade honom att vistas i höga norden och icke i Stockholm.

Ar 1 68 1 blef han äfven lagman i Norrland, där han synes nedlagt

mycken förtjänst på att ordna de inre förhållandena. Men hans husbygg-

nad och öfriga affärer i Stockholm befordrades förvisso icke genom

hans långa frånvaro från orten. Af flera antydningar framgår, att Carl

Sparre öfverhufvud icke kunde glädja sig åt någon synnerligen god af-

färsställning: hans behof af penningar var vid början af 1670-talet så

stort, att han bl. a. måste låna mot pantsättande af en del hushållssilfver,

såsom framgår af magistratens protokoll.
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Sin tomt i Stockholm synes Carl Sparre till större delen inköpt vid

slutet af 1 66o-talet, men, karaktäristiskt nog, har han aldrig löst ut något

fastebref på densamma. Enligt Anders Torstenssons tomtbok i stadsin-

geniörskontoret var sedermera Carl Sparres tomt (nr 2 i kvarteret Hä-

sten) ännu år 1 668 styckad i flera mindre lotter. Den största af dessa lot-

ter tillhörde herr Peder Baners arfvingar; den sträckte sig 58 alnar utmed

Hamngatan och 55 V, alnar inåt kvarteret. Bredvid denna låg en helt

smal, blott 26 alnar bred tomtremsa, tillhörande Johan Olofsson, hökare.

Bakom dessa två tomter lågo tre stycken smala tomtlotter mot Skär-

karls-(sedermera Smålands-)gatan. De tillhörde, från väster räknadt,

välborne herr Erik Planting, bagaren Jochum Småls arfvingar samt

Simon Hindersson. Ar 1668 betala ännu Banérs arfvingar och Erik

Planting tomtören för sina egendomar. Däremot torde Jochum Småls

forna tomt redan vid detta laget öfvergått i Sparres ägo. Enligt ma-

gistratens protokoll för den 25 november 1667 uppbjudes nämligen

denna dag bagaren »Jochum Schmols» tomt på Norremalm första

gången. Hans arfvingar voro ett par brorsdöttrar; sonen hade redan

tidigare förklarats arflös, emedan »han gift sig med en hednisk kvinna

i Indien». — Troligen såldes då denna tomt under loppet af följande år.

Vår förmodan att Sparre omkring denna tid blef ägare till åtmins-

tone vissa delar af den stora tomt, där han sedermera lät uppföra sitt

palats, bestyrkes däraf att han den 18 maj 1668 upptager ett större

penninglån på synnerligen stränga villkor. Denna transaktion är om-
nämnd i magistratens protokoll på följande sätt: »Wälb. Herr Carl Sparres

obligation på innewarande dagh gifwen Matthis Påhl uppå 2550 dir in

specie till lösen och fångne penningar; för hwilka wähbemte Herre sigh

förskrifwer 1 o pro Cento interesse åhrligen att erläggia, hypotecerandes

och pantsättiandes till Matthis Påhls större säkerhet sit huus med tompt

och träbyggningh uppå Norre malm belägit; blef till denne Matthis Påhls

försäkring effter wäl :bemte Herres egen begäran intecknadt, doch utan

någons praejudice, som större rättighet hafwa kundhe.

»

1

Emellertid utvidgade Sparre sin tomt flere år senare. Enligt ett för-

säljningsdokument, som meddelas i bilaga, inköpte han 1675 Johan

1 År 1 68 1 tager Carl Sparre en inteckning på 1226 rdlr specie i sitt hus i Stockholm,

enligt cautionsskrifter i Riksbankens arkiv.

23 — 122245. Sirén, Gamla Stockholm sku s

.
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Olofssons ofvannämnda tomtremsa, hvilken låg närmast intill den förra

Banérska tomten, där »gouverneurens steenhuus» då åtminstone delvis

redan stod uppfördt. Af den vid 1700-talets början arbetande »tomtkom-

missionens» handlingar (i stadens arkiv) framgår emellertid, att Sparre

aldrig uttagit fastebref på sin egendom. De olika tomtägarna på Norr-

malm lämnade nämligen så vidt möjligt kommissionen sina äganderätts-

handlingar, men för den Sparreska tomten står antecknadt: »Carl Sparres

arfvingars afbrände (tomt) . . . inga bref inlevererat. » Denna anteckning

är odaterad, men torde vara från år 1703. Huset hade brunnit 1686, då

ägaren själf sannolikt vistades i Norrland, och det fick stå öde under

många år. Carl Sparre synes icke åter iståndsatt palatset före sin död. 1

Några år längre fram läses i tomtkommissionens handlingar : » Carl

Sparres arfvingars hus och tomt; efterfrågas dess beskaffenhet Svarat

d. 14 17 10; Gref Erich Stenbock har fuller disposition om detta hus,

men är nuförtiden intet i staden, men finnes inga documenter.

»

Af allt hvad vi känna om Sparres öden och om den sammanflikade

tomtens historia framgår sålunda, att generalen endast under en mycket

kort tid kunnat begagna sig af huset i Stockholm, och vi misstaga oss

knappast, om vi äfven antaga, att han sist och slutligen hade mindre

glädje än trassel och ekonomiskt förfång af denna egendom. Palatset

hade knappast stått färdigt mer än något år, då han skickades till Norr-

land, och därifrån var det icke så lätt att återvända till Stockholm på

längre tider. Detta får väl äfven gälla som förklaring till hvarför pa-

latset fick stå öde under flera decennier efter branden 1686. Egendo-

men var säkerligen intecknad så högt som möjligt; det kräfdes sålunda

långt större kapital än Carl Sparre eller någon af hans arfvingar kunde

prestera för att åter sätta den i stånd. Förhandlingar torde förts med

olika personer rörande husets försäljning, bl. a. framträdde Nicodemus

Tessin d. y. som spekulant på det Sparreska palatset, men byggnadens

mycket förfallna skick verkade säkerligen afskräckande. Först vid

början af 1720-talet blef den åter satt i skick.

Må vi till en början se, hurudant den gamle Tessin projekterade

det Sparreska palatset; hans originalritning finnes dess bättre fortfa-

rande i behåll. Den visar i stort sedt samma arkitektur som Svecia-

1 Anrep uppgifver att Carl Sparre »lärer dött 1699»; enligt andra uppgifter begrofs han 1702.
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bilden, dock med den väsentliga afvikelse, att taket har helt annan

form. På teckningen är taket brant stigande; på gravyren af palatsets

framsida åter brutet ä la Mansard, men, märkligt nog, på husets från-

sida fortsättningsvis med ett enkelt, brant fall. Dessutom finnes på

ritningen öfver fasadens midtparti en trekantig fronton, under det att

gravyren här endast har en vindskupa samt föröfrigt en balustrad, som

markerar takfoten öfver hela midtbyggnaden. Förändringarna kunna

möjligen tänkas vidtagna redan vid första uppbyggandet af palatset,

men särskildt med hänsyn till takets olika form på framsidan och på

frånsidan af huset skulle det icke förvåna oss, om orsaken vore att

söka i någon eldsvåda. Så mycket torde i alla fall kunna anses sannolikt,

att teckningens höga takform icke komponerats senare än på 1660-

talet, mansardtaket däremot några år längre fram.

Palatsets grundplan, sådan den framträder på Tessins teckning, sak-

nar ju icke beröringspunkter med det Bååtska palatsets plan. Den slutna

gården är centralmotivet, men i detta fall äro flyglarna ovanligt kraftigt

utvecklade: de äro sex fönster långa och tre fönster breda, under det atthuf-

vudbyggnadens gårdsfasad endast har fem fönsteraxlar. En pilasterinde-

lad mur med inkörsport förenar flyglarna mot gatan. Den något aflånga går-

den förkortas dock till nästan kvadratisk form genom den stora fritrappa,

som är lagd framför fasaden. Från trappan kommer man in i en bred vesti-

bul af ringa djup,hvilken fortsättes åt sidorna med små, runda, kupoltäckta

rum. Byggnadens midtaxel lämnas öppen, liksom i de andra palatsen,

trappan är förlagd till östra flygeln. Bakom vestibulen ligger den ovala

salongen, planfigurens intressantaste rum. Den är lika bred som för-

rummet och svänger ut ett godt stycke på frånsidan af huset. Utvän-

digt betonades denna ovala salong af en kupol, åtminstone är detta för-

hållandet på Svecia-gravyren
; på Tessins teckning af palatsets frontsida

synes icke kupolen, men kan möjligen tänkas dold af det höga taket.

Den ovala rumsformen uppträder här för första gången dominerande

i ett stockholmspalats.
1
Tessin hade haft tillfälle att studera den under sina

resor i Italien och Frankrike och ville nu synbarligen göra någon-

1 I den stora plan till utvidgning af det De la Gardieska stockholmspalatset »Makalös»,

som återfinnes bland illustrationerna, och hvilken troligen utarbetats af Tessin omkring 1660, har

arkitekten äfven infört ett stort, ovalt rum förutom flere andra synnerligen intressanta kompositionsdrag.
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ting riktigt förnämt och modernt: en salong, som till fullo motsvarade

tidens kraf på rörlighet och omväxling i byggnadsplanen. Det finnes

knappast någon planfigur, som bättre betecknar barockens allmänna

stilsträfvan gentemot renässansens, än just ovalen eller ellipsen till skillnad

från cirkeln. Renässansens lugna, harmoniska proportionssystem, dess

känsla för enhetligt genomförda mått och fulländad klarhet motsvaras

af cirkeln, den fullkomliga centralfiguren, som ju då också med förkärlek

tillämpades särskildt i kyrkobyggnadsplaner samt i dekorationssystem.

För barocken däremot, som upplöser renässansens indelningsprinciper

och harmoniska propor-

tionssystem för att i stäl-

let ge massverkan, rörelse

och spänning — det im-

ponerande och det öfver-

raskande — , blir ovalen

ett synnerligen typiskt

motiv. 1 Den förekommer

tidigast såsom dekora-

tionselement(medalj onger

o. dyl.), senare såsom

grundplansform för mind-

re kyrkor, för gårdar, trappor och salar. Dess utdragna ellipslinjer med-

föra alltid ett intryck af att den fullkomliga jämvikten rubbats. Oval-

interiören får den pittoreska charme, som står i samband med intrycket

af någonting oafslutadt: en rörelse som fortsätter.

Ett af de tidigaste och bäst kända romerska palats, där denna plan-

figur funnit tillämpning, är Palazzo Barberini, börjadt efter Madernas

planer 1624, fullbordadt af Bernini. Enligt hvad vi redan haft tillfälle

antyda har Tessin ägnat särskild uppmärksamhet åt denna byggnad,

och det ligger utom allt tvifvel, att han känt väl till palatsets ovala

salong.

Motivet upptogs af samtida arkitekter i Frankrike, där det gick

under benämning »salon å Titalienne». En synnerligen vacker ut-

veckling fick det i slottet Vaux-le-Vicomte, uppfördt 1643—-1661

1
Jfr Wölfflins intressanta analys af barocken i »Renaissance und Barock-, kap. IV.

Plan till slottet Vaux-le-Vicomte af Louis Leveau.
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af Louis Leveau. Den ovala salongen behärskar här hela planfiguren:

den är utbyggd på frånsidan, och framför den ligger endast en öppen
vestibul. Åt gårdssidan äro äfven korta flyglar framdragna. Äfven denna
berömda arkitekturskapelse har säkerligen utöfvat ett visst inflytande på
svenska arkitekter, kanske dock mest under 1700-talet, sedan man allt

mer och mer börjat söka sina förebilder i Frankrike.

Det är också egentligen först vid början af det nya århundradet som
de ovala salongerna vinna allmännare utbredning i Sverige. Den yngre
Tessin har gifvit det vackraste exemplet på en sådan salong i sin Ste-

ningebyggnad (uppförd un-

der senare hälften af 1690-

talet), där ovalen upptager

nästan en fjärdedel af husets

hela areal. Ett vida stor-

slagnare slott med oval sa-

long ritade Nicodemus Tes-

sin d. y. för grefve D'Avaux
i Frankrike. Bland svenska

herrgårdsbyggnader med o-

vala salonger kunna nämnas

det gamla Hornska stället

Fågelvik, det MörnerskaTor-

önsborg med flere, som upp-

förts efter medlet af 17oo-

talet. Men äfven den gamle

Tessin själf har utfört herrgårdsbyggnader med ovala salonger och äfven

i öfrigt likartad plananordning som vi finna i det Sparreska palatset.

Bland hans teckningar på Nationalmuseum finnes ett synnerligen vackert

förslag till en sådan byggnad, hvars grundplan vi här afbilda utan att

kunna angifva om den kommit till utförande. I hufvudsak samma
plananordning var äfven tillämpad på Skottorps forna slott, som sanno-

likt delvis ombyggts under ledning af Tessin. Det afbildas i Svecia,

där den märkliga ovala salongen, hvilken tydligen är senare tillfogad

i planen, särskildt betecknas med underskriften: »Ovale caenaculum

in quo Sereniss. Regis Caroli XI cum Principe Ulrica Eleonora Anno
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1680 solennis copulatio facta est.» Det gamla slottet fick dock vid

början af 1800-talet lämna rum för ett mera slätstruket hus.
1

Det Sparreska palatsets grundplan gestaltades alltså efter den tidens

allra förnämaste principer. Rummen i hufvudvåningen, som låg i ytter-

trappans plan, voro ovanligt stora och dekorativa med många fönster

och eldstäder. Hvardera flygeln upptogs hufvudsakligen af en stor

sal med fyra fönster mot gården. Den västra var inredd såsom gene-

ralens alkov med icke mindre än tre eldstäder; den östra få vi väl

snarast tänka oss såsom matsal. Framför denna låg trappan, som är

tecknad midt i rummet, belyst

genom' öppna hvalfbågar åt

ömse sidor: en mycket ovan-

lig trapparkitektur, hvilken i

likhet med åtskilligt annat i

denna plan troligen aldrig kom-

mit till utförande. (Trappan är

nu uppdragen med svängda än-

dar intill ytterväggen.) Rum-
met, som i västra flygeln mot-

svarar trapprummet i den östra,

var troligen ett »cabinet» eller

en
»
garderob » till det stora sof-

gemaket. På ömse sidor om
Plan till det forna slottet på Skottorp. K. B.

Qvala salongen ^Q beteck.

nade två mindre kabinett. Några vidare stora bostadsutrymmen funnos

här icke. Planen ger såsom helhet mera intryck af en ståtlig landtvilla —
ett ställe där en grand seigneur kan uppehålla sig några månader och

ge glänsande fester — än af någon verkligt bekväm och hemtreflig

bostad.

Denna hälft villaartade karaktär, som framgår af grundplanens rör-

lighet och rummens anordning, betonas äfven genom anläggningarna

på frånsidan. Här har Tessin tänkt sig terrasser, hvilkas midtparti

1 På Finspångs slott, som börjades 1668, förekommer visserligen en rundad utbyggnad, men

den är halfrund och icke oval samt begränsas inåt af en rak vägg med nischer, hvilken afskär

en god del af båglinjen.
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svänges inåt i en båge, motsvarande den utsvängda bågen af den ovala

salongen. Utåt begränsas terrasserna af dekorativa balustrar. Nedanför

dem ligga på ömse sidor, såsom ett slags motsvarigheter till husets

främre flyglar, stall och vagnslider, framtill sammanbundna med en

stenmur. Här bildas sålunda en »basse cour» af liknande proportioner

som »cour d'honneur» på den främre sidan. Anläggningen får som

helhet en ovanligt klar, väl sluten och afvägd karaktär. Genom hela

den långa tomten löper den särskildt betonade midtaxeln, utbildad enligt

klassiska barockmönster såsom ett öppet perspektiv, och midt i planen

finna vi den samlande ovalen såsom centralmotiv.

Fasaderna äro i Tessins förslag behandlade enligt alldeles samma
system som på det Bååtska palatset. På en rusticerad bottenvåning stå

joniska pilastrar, som sträcka sig genom de båda hufvudvåningarna,

uppbärande ett tunt bjälklag under takfoten. Bottenvåningen är ovanligt

låg (delvis under gatans plan), men på denna följer en sockelzon, tjänande

såsom underlag icke blott för pilastrarna utan äfven för de stora fönstren

i första våningen. Pilastrarna få härigenom mindre utdragna propor-

tioner än på det Bååtska palatset, synnerligast som den öfre våningen

är behandlad som mezzanin. Enkla lister omrama fönstren, hvilka all-

deles sakna krön. Flyglarna ha små eleganta vindskupor med runda

fönster. Öfver midtpartiets risalit höjer sig en bred, triangulär fronton,

dekorerad med girlander och vapensköldar, krönt af en byst samt

af urnor på hörnen. Taket är såväl på hufvudbyggnaden som på flyg-

larna brant stigande: af samma ålderdomliga, höga form som på Tes-

sins ritningar till det Bååtska palatset.

Huru fullständigt denna intressanta ritning kom till utförande är

numera omöjligt att afgöra. Palatset brann nämligen år 1686, och

enligt hvad Elers uppger var eldsvådan så grundlig, att »tomten länge

stått obyggd». Men enligt samme sagesman »sattes huset åter i sitt

förra stånd på 1720-talet af k. räntmästaren Lagersparre» . Uppgiften

äger sin riktighet, åtminstone så till vida, att palatset delvis förstördes

genom eldsvådan 1686 och sedan under någon tid fick stå öde. Pla-

nerna till dess iståndsättande synas dock ha utarbetats icke så långt

efter branden, ty byggnaden är fullständigt afbildad i Svecia på en gravyr

af Swidde, daterad 1692. I den Tessinska samlingen finnes också en
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ritning, som visar huset och tomten sedda uppifrån, hvilken, så vidt man
kan döma af en så allmän situationsbild, bekräftar gravyrens riktighet.

Ritningen är synbarligen utförd af den yngre Tessin — möjligen i sam-

band med hans planer att för egen del inköpa palatset— ; den visar oss,

utom byggnadens form, hela tomtens planering med ett vackert träd-

gårdsperspektiv bakom huset samt en »basse cour» med stall och eko-

nomibyggnader på västra sidan om palatset. Det är i hög grad att be-

klaga, att själfva byggnadsritningarna, som väl utfördes samtidigt, gått

förlorade. Efter hvad det vill synas återgifvas emellertid dessa tämligen

troget på Svecia-gravyren.

Grundplanen känna vi redan i hufvudsak från den äldre ritningen.

Endast på frånsidan företer den vissa olikheter: flyglarna äro där något

längre framdragna än på den första ritningen och den ovala utbyggnadens

form är modifierad. Den östra flygelns midtparti, som på den ursprung-

liga planen bildar ett lika djupt knä som motsvarande parti på vä-

stra flygeln, har skjutits något längre ut, synbarligen för att bereda

rum för en bredare trappa. At gårdssidan äro däremot flyglarna lika

som förr; oförändrade såväl i afseende å längd som bredd. Den half-

runda utbyggnaden har blifvit märkbart smalare. På det första för-

slaget upptog den i det närmaste en tredjedel af husets hela bredd och

hade tydlig ovalform; nu har den gjorts till ett segment af en cirkel,

hvilkens midtpunkt betecknas af taklanterninens spets. Detta framgår

så väl af den senare situationsritningen som af gravyren i Svecia. Taket

har förlorat sin branta resning; det är brutet å la Mansard, ehuru med

mycket kort öfre del. Utbyggnaden har visserligen på Svecia-bilden en

kupol med lanternin, men att döma af teckningen har man dock nöjt

sig med rakt fall äfven på detta parti samt däröfver en bekrönande

lanternin.

Husets höjd synes vara något ökad. Visserligen finnes på bilden

af gårdssidan endast en mezzanin öfver de stora fönstren, men denna är

dock märkbart större än på den gamle Tessins ritning, och på frånsidan

äro fönstren ungefär lika stora i båda våningarna, ehuru fasadens absoluta

höjd endast är obetydligt större än på framsidan. Fönstren synas öfver

hufvud icke vara återgifna med någon större grad af noggrannhet; möj-

ligtvis har tecknaren icke haft tillräckligt fullständigt material att stöda sig
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på. Karaktäristiska äro emellertid de triangulära gaflarna öfver midt-

fönstren på flyglarnas kortsidor; de öfriga fönstren i piano nobile hafva

raka gesimskrön. Portalen är icke längre rundbågig, men en blind-

båge är slagen öfver dörrens trekantiga gafvelkrön. Vindskuporna äro

större och försedda med rektangulära fönster. Takfoten brytes icke af

någon fronton öfver midtpartiet. Byggnadens helhetskaraktär har re-

dan ett visst 1 700-talstycke, kanske mest i följd af sin ringa höjd i

förhållande till flyglarnas bredd och det låga, brutna taket.

Det utseende palatset visar på Sveciabilden, fick det äfven i huf-

vudsak bibehålla ända till medlet af 1880-talet. Det enda parti, som

varieras något i olika afbildningar från 1 800-talet, äro taket och vinds-

kuporna. Enligt uppgift skola vindskuporna ha ombyggts efter ritningar

af arkitekten F. O. Lindström på 1 870-talet. Den egentliga ombyggnaden

af fasadpartiet inträffade dock först 1885—87, då »Sveasalen» inrättades.

Innan vi öfvergå till denna sista period, må några ord här inflikas

rörande byggnadens historiska öden under den mellanliggande tiden.

Det nämndes redan, att den beryktade räntmästaren Lagersparre inköpte

huset på 1720-talet (möjligen skedde detta omkring tiden för hans

utnämning till räntmästare 1724). Rörande Lagersparre förtjänar näm-

nas, att han var son till änkedrottning Hedvig Eleonoras hofkondi-

tor; hette ursprungligen Daniel Svensson Leffler, men adlades 17 19,

då han tjänstgjorde såsom öfverkommissarie vid öfveramiralitetet i Göte-

borg. Kungl. räntmästare blef han, som sagdt, 1724, men redan 1729

konstaterades, att han gjort sig skyldig till betydande kassabrist. Saken

väckte ett pinsamt uppseende, i synnerhet därför att det befanns, att

konungen lånat penningar af Lagersparre: man fann i hans ägo ett

konungens kvitto på 25,000 dukater. Följden blef att räntmästaren

afsattes och hans egendom indrogs till staten år 1 73 1 . Hans hustru

och barn fingo tillåtelse att förändra sitt namn till Reutersköld, därmed

gifvande upphof åt den Reutersköldska ätten.

Staten bortskänkte emellertid i sin ordning det forna Sparreska

palatset jämte Tynnelsö gods och Eskilstuna bruk åt öfverste Stanislaus

Woynarowskis änka. Hennes man, som var Mazeppas systerson, hade

som bekant lånat konung Karl XII betydande penningsummor, och

hon fick nu, efter lång väntan, sina fordringar godtgjorda på detta

24 — 122245. Sirén, Gamla Siockhohnshus .
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sätt. Stockholmspalatset behöll hon dock icke mer än något år. Re-

dan vid medlet af 1730-talet öfvergick det i stadens ägo och uppläts

då såsom lokal åt borgerskapets änkehus, hvilket ändamål det fick

tjäna ända till år 1879. Under denna tid företogos dock inga väsent-

liga förändringar på huset, endast några rumsafbalkningar i flyg-

larna. De karaktäristiska rummen i midtpartiet — den smala vestibu-

len och den ovala salongen hvilken begagnades såsom kyrka — för-

blefvo tillsvidare oföränd-

rade.

När Sveasalen på 1 880-

talet tillbyggdes på frånsi-

dan af huset, blef det emel-

lertid nödvändigt att skapa

en större vestibul, och detta

verkställdes på så vis, att

midtbyggnadens fasadmur

flyttades ungefär 2 */; me-

ter längre fram åt gården.

Flygellängden förkortades

då med en fönsteraxel, men
föröfrigt rördes icke flyg-

larna. Äfven fasadarkitek-*

turen bibehölls i hufvudsak

lika som förr: pilastrarna

hade redan tidigare utbytts

Sparreska palatsets grundplan enligt ritning af arkitekt

Ludvig Peterson.

De prickade linjerna angifva planens utseende före 1885.

mot halfkolonner; nu påbyggdes en balustradkrönt ättika bakom den

trekantiga frontenen, som sammanfattar midtrisaliten. Dessutom gjordes

i stället för den tvåarmade fritrappan en bred, rak trappa framför fasa-

dens midtparti. Invändigt voro förändringarna, mera genomgripande. De
öppna små sidorummen, som på den Tessinska planen afskiljas från

vestibulen med kraftiga murpelare, hade troligen redan vid första utfö-

randet förvandlats till slutna rum. Den ovala salongens främre hälft

borttogs helt och hållet och i stället insattes två par järnpelare såsom

nödvändiga stöd. Här skapades sålunda en öppen promenad- och ingångs-

hall, hvilkens förbindelse med vestibulen ökades genom två nya dörrar
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i hj ärtmuren. I den öfre våningen borttogos äfven de angränsande rum-

mens väggar; i stället insattes balustrader: rummen blefvo läktare till

den utvidgade promenadhallen, som naturligtvis i likhet med den forna

ovala salongen sträckte sig genom båda våningarna. Enligt uppgift af

arkitekt Ludvig Peterson, som ledde dessa ombyggnadsarbeten, var denna

salong dock icke kupoltäckt, utan hade endast en mycket hög hålkäl,

hvilken uppbar ett platt tak.

I den västra flygeln borttogos en del mellanväggar, som tillkommit

under änkehusets tid och i stället insattes ett par bärande järnpelare i

Sparreska palatsets fasad enligt ritning af arkitekt Ludvig Peterson.

båda våningarna. Rummen blefvo stora kafésalar. I den östra flygeln,

som i nedre våningen apterades till kontorslokal och i den öfre till

»festvåning», torde den hittillsvarande rumsindelningen i hufvudsak bi-

behållits. Palatsets metamorfos var kanske i själfva verket större i

afseende å dess ändamål — från änkehus till kafé- och varietélokal —
än i afseende å arkitekturen, ty åtminstone i det yttre bibehöll det en

prägel, som, äfven där den var nygjord, anslöt sig till byggnadens gamla

karaktär. Detta möjliggjordes därigenom att den egentliga nybygg-

naden med varietésalongen utfördes på frånsidan — på den gamla träd-

gårdens plats — och förbands medelst svängda trappor på järnbjälkar

med det gamla palatset.
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En senare förändring, som mera inkräktat på gårdsinteriörens för

öfrigt väl bibehållna karaktär, är yttertrappans terrassartade utbyggnad,

som framkallades af önskan att skapa en ingångshall till den på 1890-

talet i jordvåningen inrättade »Sveateatern». Denna oformliga trapp-

terrass och den därpå hvilande seriösa matronan med det snälla hus-

lejonet äro väl hvad de flesta stockholmare egentligen fäst sig vid, då

de passerat förbi det gamla palatset, såvida deras uppmärksamhet öf-

verhufvud nått förbi de skrikande plakat och simpla affischer, hvarmed

det vackra järnstaketet plägat vara belamradt.

Palatset kan dock äfven i sitt närvarande skick erbjuda den intres-

serade betraktaren värdefullare intryck. Flyglarnas indelning, deras

pilastrar och bjälklag äro ännu de gamla, likaså midtfönstrens ramar

och gafvelkrön. Äfven de öfriga, oinramade fönstren ha fått bibehålla

sin tidiga 1 700-talsform. Listverkens profiler, kapitäl o. a. detaljer

tala ett förnämt och ålderdomligt språk. Men framför allt vittna ju

flyglarnas proportioner samt hela gårdspartiets karaktäristiska grundform

om Tessinska arkitekturtraditioner, modifierade genom 1 700-talsom-

byggnaden och en del tillägg från senare tid.

Byggnaden är visserligen mindre betydande än de forna Bondeska

och Bååtska husen, men den är dock ett af de få bibehållna gamla adels-

palatsen i Stockholm. Vi kunna därför icke annat än beklaga, att icke

Nordiska Kompaniet funnit någon lämpligare tomt för sin tillärnade stora

nybyggnad än just den plats, som i omkring 240 år prydts af det Spar-

reska palatset.

Generalen friherre Carl Larsson Sparre var icke den enda medlem-

men af denna ätt, som lät uppföra åt sig ett palats i hufvudstaden ; äfven

hans kusin, friherre Axel Carlsson Sparre anlitade Tessin för ett liknande

uppdrag. Likvisst synes Axel Sparres ekonomiska ställning knappast

varit bättre än generalens. Efter att ha beklädt landshöfdingeposterna

på Gottland och i Östergötland, blef han riksråd 1655, riksjägmästare

1658 samt öfverståthållare i Stockholm 1665, hvilken tjänst han be-

höll till år 1673. Den var emellertid mera ärofull än inbringande. I

Biografiskt lexikon säges om Axel Sparre, att han hörde till »de mal-
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heureux, qui ont quitté leurs biens et leurs donations och som ej haft

en styfver gage». I följd af en växelaffär, som en af sönerna inlåtit sig

på, fick han också röna särskilda ekonomiska motgångar, för hvilka här

icke är platsen att redogöra.

Ett par år innan han blef petad från öfverståthållareämbetet af Claes

Rålamb, lät han emellertid uppföra åt sig ett stenhus i kvarteret Uttern

vid »Nya Kungsholmsbron» , som då var nyss fullbordad. Tomten är

densamma som numera upptages af konstakademiens palatslika bygg-

nad, ehuru den på Sparres tid var något mindre och t. o. m. delvis

(i sydvästra hörnet) afskuren af sjön. På västra och södra sidan om
denna tomt voro öppna lastageplatser; på norra sidan löpte den s. k.

Nya Kungsholmsbrogatan, på östra sidan den lilla Tvärgränden. Huf-

vudbyggnaden stod längst inne på tomten med frånsidans fasad mot

Nya Kungsholmsbrogatan.

Rörande tiden för byggnadens uppförande äro vi ovanligt exakt

underrättade genom den inskriftstafla, som var uppsatt i trappuppgången,

och hvilken fortfarande finnes i konstakademiens ägo. I gyllene skrift

på svart marmor meddelades här följande upplysningar angående bygg-

nadens tillkomst: Hane Domum extrui curavit ILLUST. DN. AXELIUS
SPARRE/ Regni Sue. Senator. Arcis Holmensis Castellanus et Civitatis

Gubernator/ Annis 167 1 & 1672. quam delineavitNICODEMUS TESSIN.

Architectus Regius & Civitatis Consiliarius.

Då byggnaden sålunda särskildt hedrades med arkitektens signatur,

vore det för oss af stort intresse att vinna närmare kännedom om dess

utseende. Detta har dock tillsvidare icke visat sig möjligt: någon full-

ständig afbildning från 1600-talet torde ej existera, och det har heller

icke lyckats oss att återfinna Tessins originalritningar, ehuru åtminstone

ett förslag i den Tessinska samlingen på Nationalmuseum företer stora

formella likheter med det Sparreska palatset, sådant det framstår på

senare bilder. Den tidigaste fullständiga afbildningen af palatset är en

ritning från år 1760, reproducerad i »Festskrift utgifven af kungl. Aka-

demien för de fria konsterna 1897 ».' Den visar huset sådant det såg

1 Denna Festskrift innehåller en intressant utredning om »Akademiens äldre hem», för-

fattad af intendenten dr. Ludvig Looström.
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ut sedan det åtminstone delvis ombyggts efter de grundliga eldsvådorna

1693 och 1 75 1.

På denna ritning (tillhörande Westinska saml. i Upsala universi-

tets bibi.) består palatset af en långsträckt hufvudbyggnad (13 fönster-

axlar), en och en half våning hög jämte källarvåning, samt af gårds-

paviljonger, som förbindas med hufvudbyggnaden genom halfvånings-

fiyglar. Paviljongerna och flyglarna förråda såväl genom sin place-

ring som sin form att de tillkommit efter branden på 1700-talet och

sålunda icke få räknas till den Tessinska anläggningen. Detta bekräftas

äfven genom en tomtkarta från 1754, där byggnaden icke är försedd

med flyglar, samt framför allt af ett inventarium från år 1693, hvilket

här meddelas i bilaga. Egendomligt för huset synes varit, att botten-

våningen var behandlad såsom mezzanin; öfver denna låg piano nobile

med stora fönster; dessutom funnos källarvåning samt vindsvåning med
takkupor. Takets låga, brutna form är en 1700-talsförändring. Med
stöd af andra Tessinska byggnader kunna vi antaga, att taket ur-

sprungligen var behandladt i två afsatser med vertikal mellanled och

dekorativt utbildade kupor. Midtpartiet bildar en svag risalit, indelad

med fyra pilastrar, som bära en trekantig gafvel. Ändpartierna äro lisen-

indelade, men förefalla tämligen afhuggna. Troligen ha korta flyglar

eller afslutande, paviljongartade risaliter ursprungligen täckt de fula än-

darna. Till de Tessinska stadspalatsens komposition hörde ju i regel

en gård framför fasaden, och något i den vägen har säkerligen— så-

som bl. a. framgår af husets placering på tomten — äfven projekterats

vid denna anläggning.

Vid den tid då det ofvannämnda inventariet upprättades, tillhörde

egendomen en af landets rikaste och högst uppsatte adelsmän: kungl.

rådet, fältmarskalken och generalguvernören m. m. grefve Nils Bielke

till Salsta. Han hade nämligen år 1688 öfvertagit palatset af grefvin-

norna Hedvig Horn och Märta Sparre, hvilka föregående år inropat

det på stadens auktion. Då Axel Sparre dog (1679), var huset troligen

intecknadt till det yttersta, och då ingen af arfvingarna kunde inlösa

det, såldes det några år senare på exekutiv auktion. Vid detta tillfälle

gåfvo grefvinnan Hedvig Horn och kamrer Hendrik Jacob Hildebrand

lika höga bud, och då båda synas varit mycket angelägna om att komma
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i besittning af palatset, måste saken afgöras genom domstol. Rådstu-

rätten dömde (den 29 juli 1687) till förmån för Hildebrand, men genom

hofrättens utslag (den 17 december samma år), hvilket fastställdes af

Kungl. Maj:t, blef grefvinnan Horn ägarinna af det Sparreska palatset.

Hon hade dock icke ägt det mer än några månader, när hon öfverlät

det på sin rike släkting grefve Nils Bielke, » erfordrandes innewarande

tijds oundgängeligheet att wij nödsakas transportera wår rätt på een

annan »

.

Nils Bielke var ju öfverhufvud bankir och förlagsman åt flera hög-

adliga familjer i mindre lyckliga ekonomiska omständigheter. Sålunda

öfvertog han, enligt hvad vi redan känna, år 1694 det Stenbockska

palatset, då Gustaf Otto Stenbocks änka, Kristina De la Gardie, icke

kunde klara sina affärer, och mellan 1691 och 1694 hade han det

Bondeska palatset i pant, då riksskattmästarens arfvingar icke hade me-

del att behålla det för egen del. Dessutom ägde Nils Bielke under någon

tid det Torstenssonska palatset vid dåvarande Norrmalmstorg och tro-

ligen ännu andra gårdar i hufvudstaden. Därtill kommo stora domäner

i olika trakter af landet samt en betydande privatförmögenhet, förvärf-

vad i utländsk krigstjänst. Han intog i själfva verket en ekonomisk

undantagsställning under en tid, som eljest i allmänhet gestaltade sig

tämligen dyster för den af reduktionen hårdt träffade högadeln. Redan

detta var väl skäl nog att mana hans afundsmän och hemliga fiender

till verksamhet. Resultatet af deras mullvadsarbete blef grundligare än

någon vågat hoppas. Det hör dock icke hit.

Medan Bielke innehade det Sparreska palatset, härjades det, som
sagdt, af en svår eldsvåda, som till stor del förstörde hufvudvåningen,

men lämnade den nedre våningen orörd. Han brydde sig icke om att

åter iståndsätta huset, utan sålde det i stället åt presidenten grefve Gustaf

Adolf De la Gardies gemål, fru Elisabet Oxenstierna. Köpebrefvet är

dateradt den 28 oktober 1693. Enligt detta såldes egendomen »tillijka

med alt det som wijd den berörde huus för några år sedan öfwergångne

olyckeliga branden salverat blifwit och dertill hörer, som fönster, dörrar

och hwad nampn det elliest hafwa kan», för 28,000 dir kmt. — Med an-

ledning af köpet upprättades ett inventarium, som innehåller en del upp-

lysningar af intresse.
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Enligt detta dokument bestod öfre våningen af en stor sal (troli-

gen i midtrisalitens bredd samt åtminstone nio rum. I salen fanns en

alabasterspis, i de andra rummen stenspisar. Golfven i de stora rummen
voro lagda af marmorp), i de mindre rummen af trä; föröfrigt nämnas

särskildt endast åtskilliga dörrställ samt en massa fönsterkarmar. Nedre

våningens rum betecknas utan undantag såsom »helt färdiga», d. v. s.

väl bevarade; de kunde också alltjämt bebos. I källarvåningen funnos

kök, tvättstuga, skafferi m. fl. ekonomirum. På gården voro uppförda

en drängstuga samt stall och vagnslider, hvilka begagnades af grefvin-

nan fru Märta Sparre, som föröfrigt bebodde den nedre våningens

östra rum.

Genom testamente af grefvinnan Elisabet Oxenstierna tillföll egen-

domen hennes systerdotter Anna Margareta Oxenstierna, gift med riks-

rådet grefve Thure Gabriel Bielke. Om byggnaden då verkligen hade

blifvit väl iståndsatt, så räckte det emellertid icke länge, innan den ånyo

delvis förstördes af eld; det skedde genom »Klara brand» 1751 samt

ytterligare år 1 754. I samband härmed hade också huset ånyo bytt ägare:

den 26 mars 1754 köptes det af presidenten friherre Erland Broman

för 60,000 dir kmt. Värdet hade alltså mer än fördubblats under ett half-

sekel. Broman i sin ordning sålde egendomen följande år till den be-

kante bronsgjutaren, öfverdirektör Gerhard Meyer, som åter satte bygg-

naden i skick och dessutom utvidgade den med de ofvannämnda flyg-

larna och paviljongerna. Invändigt, särskildt på nedre botten, torde

dock mycket ännu funnits kvar från den Tessinska tiden ; sålunda hade

den kolonnindelade vestibulen och trappan sitt gamla utseende. Gerhard

Meyer gjorde säkerligen hvad på honom ankom för att hålla byggna-

den i dess forna skick. Han var en pietetsfull och varm konstvän,

hvilket han också betygade genom att år 1775 skänka hela egendomen

till lokal åt Kungl. målare- och bildhuggareakademien. Efter en del

smärre om- och tillbyggnader på flyglarna under början af 1800-talet

förändrades det gamla huset helt och hållet år 1 84 1 , då stora nya flyglar

uppfördes och hufvudbyggnaden ökades med en hel våning, allt efter

ritningar af akademiens praeses öfverstelöjtnant Fredrik Blom.

Därmed var det Sparreska palatsets historia afslutad.
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BILAGOR RÖRANDE DE SPARRESKA
PALATSEN.

JOHAN OLOFSSONS FÖRSÄLJNINGSBREF PÅ SIN TOMT TILL CARL SPARRE.

(Stockholms stads arkiv.)

Jagh underteknat bekenner och här medh witterligit giör, att jagh uthaf wälberådde

modhe, och medh min kiere hustrus gode inridande jaa och samtyckio, hafwer såldt och

uplåtit, som iagh och i krafft af detta mit öpne kiöpebreef, sällier och uplåter, till hans

Kongl: Maij: ttz wår allernådigste Konungz och herres högtgetrodde Man, General Leutenant

af Infanteriet, och Gouverneur öfvver Wester Norrlanden med dess underliggiande Lapp-

marker, sampt Provincierne Iemptelandh och Herrieåhdalen, den höghwälborne herre herr

Carl L Sparre, frijherre till Cronebergh, herre till Ullffåhsa och Mariebergh etc: een min

gårdh, som iagh effther mine sahl: förälldrar ärfth hafwer, belägen på Ostre Mallmen i

Stockholms Norre förstadh uthi Hampn gathun, emillan Rijkz Rådetz högwälborne H:

Gref : Nils Brahes tompt, och wälbem: te herr General Leuten: tz och Gouverneurs steenhuus,

hållandes effther tompte zedelen, dat.' Stockholm An:0 1640 den 16 Julij, uthi längden

fembtijo sex alnar, och i bredden tiugufemb al: r
, för femb tuusende daler koppar mynt,

och till förplägningh, emoot deth, att iag skaffar tompten frij, för alle der af gående uth-

lagor, ett hundrade fembtijo dal: r kopp: 1" nr:*, som alt tillsammans giör fembtuusend ett-

hundrade fembtijo daler kopp:r mynt, hwilke 5150 dal: r uti gångbart mynt iagh den förste

penningh medh den siste tillfullo och godo nöije richtigt upburit och bekommit hafwer.

Afhänder fördenskulldh mig och alle mine arfwingar så födde som ofödde, bemd: min

gårdh och denn effther Rådmannens wel: Hans Kåhlmeters oprättade Inventarium A° 167 1,

i alla måtto tillägnar wälbem: te herre, dess högälskelige kiere gemåhl, och samptelige

högwälborne lifzarfwingar, till een ewärdelig och oklandrat ägendomb, att lyckeligen niuta

besittia bruuka och behålla sampt der medh giöra och låta, alldeles såsom dess wälfångne

och oklandrade egendomb nu och i tillkommande tijder, uthan något åthal eller qwahl

*5 — 122245. Sirén, Gamla Stockholmskas. 193



ehwad nanopn t het helst Iiafwa och gifwas kan, antingen af mig, minc arfu ingår ock efter-

kommande, eller någon annan; medh lienstödhmiukl. begiäran att denne Kongl. stadzens

edle och högt: de lofl. Magistrat eller domhafwande, täcktes effther laga opbodh låta hög-

\välb: te herre eller dess fullmechtige här uppå laga fasta bekomma. Till yttermera wisso,

att detta uthaf mig, och alla mina efftherkommande arfwingar stadigt och oryggeligen

hållas skall, hafwer iag underskrefne godhe män ombedit, att dee såsom wittnen wille

detta mit kiöpebreef medh sine egne händers underskrift och signeters förseglande iempte

mig bekrefftha och stadhfästa. Datum Stockholm den 14 Aprillis Anno 1675.

Johan Olufson.

Mårten Hindersson. Jonas Yjsing. Olof Jörensson.

(som vittnen)

NILS BIELKES INKÖP AF AXEL SPARRES PALATS.

(Bielkesamlingen. 3. Grefl. ätten. R. A.)

Såsom Wij igenom auetion, och derå fölljande så wähl Kongl. Swea Håffrättz doom
af d. (17 december 1687) så wähl som Hans Kongl. Maij:tz egen doom af d. (15 mars

1688) ärom blefne berättigade att inlösa, det Wij och inlöst hafwa Sahl. Kongl. Rådetz

och Öfwer Ståthållarens Högwelb:ne H:r Axel Sparres steenhuus, som wed Nya Kongz-

holms broon är belägit, och hwilket Wij nu i possession hafwa, erfordrandes innewa-

rande tijdz oundgängeligheet, att Wij nödsakas transportera wår rätt på een annan; alt

derföre emedan H. Kongl. Rådet General och General Gouverneuren Högwälborne Grefwe

Nils Bielke oss wåra uthlagde penningar restituerat, som Wij och H:r Kongl. Rådet samma
penningar fullkombl. qvittere, så transportere Wij i krafft af detta all den rätt och rättig-

heet Wij hafwa till förbem:te Sahl. Kongl. Rådetz H:r Axel Sparres huus, och det till-

ägne meerbem:te H:r Kongl. Rådet, hans k. huusfru och erfwingar till een oklandrat egen-

domb för oss och wåra effterkommande arfwingar nu och ewärdeligen lembnandes dher-

hoos Hrr Kongl. Rådet frijtt på hwarjehanda sielf behageligit sätt giöra sigh om dhenne

egendoom wijdare försäckrat. Till mehra stadfästelse af dhenne förbem:te transport, un-

dersättje Wij wåre egne händer och anborne pitshafft. Stockholm d. 14 Augusti Anno 1688.

M. Sparre. Hedvig Horn.

(Sigill.) (Sigill.)

Nicolaus BraJie, Axel Leijonskiöldh.

som wittne. (Sigill.)

(Sigill.)

(Bielkesamlingen. 3. Grefl. ätten. R. A.)

Kongl. Maij:tz till Swerige, Rådh, Feldt-Marskalck och General Gouverneur öfwer

Hertigdomet Pommern och Herreskapet Wismar, iämbwähl Öfwerste till Häst och Foth,

Så och Hans Rom. Kaijserl. Maij:tt förordnade General öfwer Cavalleriet, Grefwe Nils

Bielke, giör härmed för allom dem som detta mit öpna breff händer förekomma see, eller

höra lässas, i synnerheet dem som det i någon måtto angå kan, kundt och witterligit, det

iag aff wählberådde mode, så och med min älskelige K. Huusfrus gode ja och samtycke,

har uplåtit, och försåldt, som iag och härmed, och i krafft aff detta mitt öpne breff för-
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sälljer och uplåter till högstbem:te Hans Kongl. Maij:tz Tro Mans, Rådz och Praesidents

wid dess Swea Hoff Rätt, samt Åbo Academie Cancelers den Högwälborne Grefwes H.

Gustaf Adolph de la Gardies älskelige K. Huusfru och Grefwinna, den Högwählborne Gref-

winna Fru Elisabeth Oxenstierna och hennes Arfwingar, mitt igenom auctionen tilhandlade

och framledne Öfwer Ståthollaren sahl. högwälbme H. Axel Sparre för detta tillhörige

steenhuus i Stockholm, belägit på Norremallm wid ändan af nya Kongsholms Broon ut

med Mälaren, såsom det nu för ögonen står, med alle dess tillhörigheeter, tompt, ägen-

dom och rättigheeter, som anten nu dertill höra och liggia, eller aff ålder lydt och legat,

och med lag och dom tillwinnas kunna, tillijka med alt det, som wid den berörde huus

för några åhr sedan öfwergångne olyckelige branden salverat blifwit och dertill hörer, som

fönster dörar eller hvad nampn det elliest hafwa kan (derom iag ett apart breff till min

derå orten warande Commissarius aftärdar) för reda penningar een summa aff Tiugu åtta

Tusende dal. Kopparrmt eller des wärde i annat denne tijden gångbart mynt, hwilka Tiugu

åtta Tusende D. Kopparm:t högbem:te Fru Grefwinna den första penning med den sidsta

mig till fullo nöije contant betalt hafwer, och iag alltså härmed cum renunciatione Excep-

tionis non numeratae Pecuniae fullkombl. qvitterar.

Som skedde i Stettin d. 28 Octobris A:o 1693.

N. Bielke. Eva Horn.

(L. S.) (L. S.)

(Bielkesamlingen. 3. Grefl. ätten. R. A.)

Inventarium uppå Hans Hög Grefl. ExcelLces

Kongl. Rådetz, Feltmarskalckens och General Gouverneu-

rens Högwelborne Grefwe Nils Bielckes förbrende huus,

belägit på Nårremalm wedh nya Munckelägers broon,

som nu mehra försålt är till Hans Excelhce Kongl. Rådetz

och Praesidenten Högwelbme Gref Gustaf De la Gardies

Fru Grefwinna.

1:0. Steenhuset.

Färdige murar medh förlorat brädtaak uppå, och skorstens pijporne updragne och

behåldne.

2:0. Uthi öfwerste Wåningen.

Een stor saal dher uti 12 st. fönster, een dehl heela och en dhel söndrige, dock

karmarne medh fönsterbågarne färdige och beslagne; altanen wijd det ena fönstret

af jerngaller, och steengolf mest ferdig.

3 st:n dörrsteilen, hwari 2 dörrar medh låås, nycklar och beslag; men den 3:die

aldeles borta.

1 Skorsten af alabaster heel färdig.

1 Taaklist af gipz; och i samma sahl är ett färdigt steengålf.

3:0. Een Cammar på Wenstra handen der uthi

8 st. fönster, en dhel färdige och en dhel söndrige, men carmar och beslag ferdigdt.

Skårstenen och

Steengolfwet

Listen under taket är afbrendh.
I

ferdige, men
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4:0. Een Cammar der innanföre.

Fönster och carmarnc finnes wara uhrbrende.

Skårstenen aldeles odugelig.

Stengolfwet fardigdt.

5:0. Noch cammaren der innanföre.

10 st. fönster-stellen, dock fönstren med carmarne borta.

2 st. dörrstellen, men dörrar samt carmarne uthbrende.

Trä gålf, några tiljor borta.

Nårr sijdan.

6:0. Een Cammare.

8 st. fönstersteilen aldeles borta, med carmar och bågar.

Skårstenen odugelig.

Steen gålfwet sammaledes.

7:0. Nästa Cammaren bredewijdh tillbakars igen.

Hwar uthi finnes hwarken fönster, dörrar, skårsten, eller gålf i behåldh.

S.o. På Westra sijdan om Sahlen är een Cammare der uthi

12 st:n fönsterstellen, carmarne uhrbrende.

Skorstenen odugelig.

intet gålf ej eller dörr.

9:0. Cammaren der innanföre hwar uthi är

12 fönstersteilen, carmarne borta,

Gålfwet af trää färdigt.

Skorstenen dito, men öfwersta listen sprucken.

10:0. Noch en Cammare medh

8 st:n fönstersteilen uhrbrende.

Intet gålf.

Skorstenen odugelig.

11:0. Norr sijdan een Cammare.

2 fönster stellen, carmarne uhrbrende.

Gålfwet och skårsteen odugelig.

12:0. Uthi förstugun.

4 st:n fönster håll utan fönster och Carmar.

Steen gålfwet lijtet ofärdigt.

13:0. Ett lijtet Contoir.

2 st. fönster borta, utan gålf.

14:0. Een stor steen trappa, som går utföre till den nedre wåningen färdig, och på gaf-

wlen ett lijtet biltwerck af steen och trä något förderfwat.

Fönstren uthi trapgången men carmarne borta och jerngallrorne i behåldh.
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15:0. Neder i farstugun behållit gålf, taak, och port medh låås, nyckel och gångjern samt

2:ne stycken steenpelare.

16:0. Uthi understa wåningen och på wästra ändan befinnes alla rummen så till fönster,

taak, gålf, spijsar, dörar, låås och nycklar samt alt tillbehöör heelt ferdige och

beboos af Sahl. Landzhöfdiing Lillies Fröcknar.

17:0. En trappa utföre till kiöket af steen.

18:0. Ett kiöök och en kiökzkammar med alt tillbehöör ferdigt.

19:0. Een Twettarestugu medh inmuhradh jernpanna. 3 st. fönster samt 2:ne blinda.

20. Ett lijtet Kåhlhwalf med dörr, lås och nyckeli.

21. Een hwälfd bagare stugu med färdig baakung, skårsten, dörr, fönster, låås oeh

nyckel.

22. Item en Cammare der utan före, medh fönster, dörr och alt tillbehöör aldeles färdigt.

23. Een ohwälfd weedkiellare med dörr, låås och nyckell.

24. Ett Skafferie med 4 st:n fönster, döör, låås och nyckel färdig.

25. Alle rummen i Östra ändan af understa wåningen beboos af Grefwinnan Fru Merta

Sparre och äro aldeles färdige till fönster, dörrar, låsar och nycklar samt taak,

gålf, spijs och spiell.

26. Een trappa af steen uthföre till kiellaren färdig.

27. 3 st:n hwalfde kiellare medh en aparte gång, och steen trappa att taga inn ifrån

gården. Noch twenne st. källare, en på hwar sijda om trappan, alle medh dörrar,

låås och nycklar, färdige.

28. Wedh ingången af sielfwa huuset är en stoor steentrappa.

29. Item finnes några fönster, och fönsterbågar samt dörrar i behåldh som effterföljer.

5 st:n målade och förgylte dörrar medh beslagh.

12 st:n fönster bågar hwar af 8 st:n äro beslagne, och 4 utan beslagh.

13 st:n fönster en dhel sönder.

2 st:n gamla förbrende låås utan nycklar.

Een hoop jernbleck.

Noch 8 st:n fönster bågar der af 1 obeslagen.

Een fönster lucka medh beslag.

Uppå Gården.

30:0. Een lijten trääbygning af 2:ne drengie stugur oferdigh.

31:0. Ett brädhstall af nye spiltor medh dörr låås och nyckell.

32:0. Ett nytt Wangzhuus af bräder, hörer Grefwinnan Fru Merta Sparre till.

33. Plancket kring gården af gamble bräder dock ny port med gångjern hammar och

regel.

Stockholm d. 17 Novemb. 1693.

M. Palmstierna.

Carl Almingh.
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ALLMÄNNA STILDRAG PÅ STOCKHOLMS-
PALATSEN.

FRANSKA MOTSTYCKEN.

Den grundplansdisposition, som vi finna i flertalet af de Tessinska

stadspalatsen, var egentligen icke någon nyhet i Stockholm, ehuru den

tidigare vanligen företett en mindre rik konstnärlig utbildning än i de

Tessinska byggnaderna. Redan på 1630- och 40-talen uppfördes, enligt

hvad vi sett, i hufvudstaden palatsartade anläggningar, bestående af

hufvudbyggnad och mot denna vinkelrätt ställda flyglar, hvilka framtill

oftast förenades med en mur, så att en sluten gård uppstod. Såsom

exempel kunna framhållas de Ryningska, Oxenstiernska, Torstenssonska

och Lehusenska (Petersenska) palatsen. I allmänhet synas dock flyg-

larna i dessa hus icke ha uppförts till samma höjd som den resliga,

med branta tak och sirade gaflar försedda hufvudbyggnaden. Detta

anläggningssätt var ju, principiellt taget, endast en tillämpning på stads-

palatset af de gamla herrgårdarnas och landtslottens traditionella gårds-

system, naturligtvis vederbörligen modifieradt för stadstomter och väl

också påverkadt af den holländska och franska renässansens slottsan-

läggningar. De något senare »malmgårdarna», som, enligt hvad vi

sett, mestadels uppfördes i anslutning till den holländska klassicismens

mönster, hade vanligen sina flyglar på frånsidan, mot trädgården, och

en rak fasad mot gatan, ehuru äfven bland dem undantag gifvas med

en sluten gård på framsidan.

I de nya adelspalatsen, som Tessin utförde på 1650- och 60-talen,

sökte han emellertid, så vidt möjligt, skapa två gårdar: en »courd'hon-

neur» eller »cour principale» och framför, bakom eller på sidan om
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denna en »basse cour», kring hvilken stallar och lider placerades. Vid

det Wrangelska palatset kunde detta anläggningssystem, tack vare det

rikliga tomtutrymmet, väl genomföras. Här låg också cour d'honneur

några trappsteg högre än den andra gården, såsom brukligt var vid

förnämare utländska palats af samma art. Vid de Bååtska och Sparreska

palatsen låg ekonomigården bakom huset; vid det Bondeska åter på

sidan om hufvudanläggningen, allt beroende på tomternas art samt på

olika behof af bostadsflyglarnas utsträckning.

Såsom ett typiskt exempel på det anläggningssystem, som åter-

finnes (med vissa variationer) i alla Tessins större stockholmspalats,

meddela vi här en planritning jämte tillhörande fasader och tvärsektion.

Anläggningen består af en rätt lång midtbyggnad, från hvilken bredare

flyglar utgå, omslutande en gård, som på framsidan begränsas af en
o

pilasterindelad fasadmur. At motsatta sidan sträcka sig lägre flygelar-

mar, som afslutas med små fyrkantiga, kupoltäckta paviljonger. De
äro inredda till stall och ekonomirum. Hufvudbyggnaden har tre hela

våningar förutom vindsattika, flyglarna däremot äro endast två och en

half våning höga, men deras tak stiger rätt brant. I hörnen mellan

flyglarna och midtbyggnaden äro särskilda torn insatta, hvilkas sirliga

lanterniner bilda en festlig bekröning af hela byggnadsmassan. Ytter-

arkitekturen är föröfrigt helt enkel
;
gårdsfasaderna äro slätputsade med

smala ramar kring fönstren, gatufasaderna synas projekterade med pi-

laster- och lisenindelning. — Det som emellertid här framför allt fängs-

lar oss är den typiska plananordningen: de två gårdarna, det öppna

midtperspektivet, trappornas förläggning till flyglarna (den ena spiral-

formig) samt betoningen af de afslutande och sammanknytande pavil-

jongerna. Hvad rummen beträffar, så äro de ovänligt många och de-

ras fördelning tämligen komplicerad, tydande på att man här efter-

sträfvat flera särskilda bostadsvåningar. Palatsets ovanligt stora dimen-

sioner (c:a 100 X 140 alnar) gör det svårt att tänka sig byggnaden ut-

förd på någon af de bekanta tomterna i Stockholm, men kompositio-

nens allmänna grunddrag tyda dock snarast på att det varit afsedt för

staden och icke för landsbygden.

Med undantag för det Bondeska palatset, hvilkets mera villaartade

karaktär i det föregående framhäfts, hafva flyglarna på dessa stadspa-
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lats i det närmaste samma höjd som hufvudbyggnaden, ofta också un-

gefär samma längd, så att gården får en någorlunda kvadratisk form.

Takgesimsen göres fortlöpande kring hela byggnadskomplexet, likaså

sockel och våningsgördlar, där de förekomma. Anläggningen utmärker

sig öfverhufvud genom en mot gatan väl sluten form. Frontmuren är

hög och företer i regel samma indelningssystem som fasaderna. En midt-

risalit med gafvel eller attikabekröning, som betonar byggnadens hufvud-

axel, hör äfven till systemet. Afslutande paviljonger eller torn på flyg-

larna finnas visserligen på Bondeska och Wrangelska palatsen, men
i allmänhet torde dock en rikare utvecklad paviljongarkitektur ansetts

mera lämpad för landtliga anläggningar än för stadspalats.

I fråga om fasadbehandlingen förete de hittills genomgångna Tes-

sinska byggnaderna icke någon fullt enhetlig karaktär, ehuru man
kan lägga märke till en viss förkärlek för den stora pilasterordningen.

Det Wrangelska palatset, som väl är det tidigaste, har emellertid inga

pilastrar, utan i stället en något rikare fönsterarkitektur och mellan

fönstren inramade fält (s. k. bländor) samt därtill profilerade, dubbla

våningsgördlar. Dekorationen var i detta fall, enligt hvad vi känna, af

billigaste slag, utförd i stuck och målning, mera ett slags skylande skal

på det gamla huset än något dekorativt uttryck för den tektoniska orga-

nismen, som ju föröfrigt till stor del betingats af den äldre byggna-

den. Att döma af afbildningarna tyckes denna fasad verkat icke så

litet utstofferad och sönderplottrad— den saknar de senare Tessinska

palatsens enhetliga och lätt öfverskådliga disposition. Dessutom bidrogo

de många tornen och vindskuporna att förläna palatset en ålderdomligt

pittoresk verkan.

Någonting likartadt, ehuru utfördt i gedignare material kunna vi

ännu delvis se på Axel Oxenstiernas palats vid Storkyrkobrinken. Bygg-

nadens historia är emellertid tillsvidare icke fullt klarlagd. Måhända

har Tessin uppgjort ritningarna strax efter hemkomsten från utrikes-

vistelsen (i 65 1—52), men hvad som utförts är knappast mer än

en fjärdedel af det projekterade palatset. Äfven denna byggnad har

oindelade murar; endast den rusticerade bottenvåningen afskiljes med

en våningsgördel. I de öfre våningarna äro emellertid fönstren krönta

med synnerligen kraftiga, konsolburna gaflar (bärande riksäpplen!)
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ii2. Grundplansritning till en palatsbyggnad af Nic. Tessin d. ä. Nationalmuseum.









samt omfattade med breda lister, hvartill i öfversta våningen komma

stora girlander under fönstren. De små mezzaninfönstren ha äfvenledes

monumentala ramar, försedda med barocka »öron», slutstenar och tri-

glyfdroppar. Ursprungligen funnos dessutom under takfoten en dekore-

rad fris med ovala vindsfönster samt låga, trekantiga gaflar öfver änd-

paviljongens fasader. Husets öfre parti har ju numera fått ett annat ut-

seende, men i öfrigt kan denna afhuggna ändpaviljong möjligen tjäna så-

som ett exempel på Tessins fallenhet för en väl riklig, mycket framträ-

dande och sönderdelande dekoration i början af sin själfständiga verk-

samhet som arkitekt. Hade palatset verkligen kommit till utförande i

hela sin imponerande bredd, så skulle dock säkerligen den tunga deko-

rationen bättre harmonierat med byggnadsmassan och byggnaden bildat

en verkningsfull motvikt till slottets västra parti.

Tessin frigör sig emellertid rätt snart från den öfverdrifna dekora-

tionslusten. Hans öfriga stockholmsbyggnader förete en långt strängare

och lugnare fasadbehandling. Det vanligaste indelningsmotivet blir, en-

ligt hvad vi sett, genomgående pilastrar, ställda på en sockel i botten-

våningens höjd, sträckande sig genom de två hufvudvåningarna ända upp

till bjälklaget under takfoten. På det Bondeska palatset har en något lifli-

gare verkan eftersträfvats genom draperifestoner under fönstren och de

tämligen djupa pilastrarnas rusticering (i god öfverensstämmelse med
anläggningens friare karaktär), men eljest äro pilastrarna släta och all

dekoration bannlyst. Fasaderna få sålunda, lätt, såsom på det Bååtska

palatset, en högtidligt stel prägel.

Ursprungligen torde alla de Tessinska stockholmspalatsen projekte-

rats med höga, obrutna tak. Men vid ombyggnader, delvis redan på

1 6oo-talet, hafva taken förändrats till brutna, vare sig med två raka fall

eller med den ena delen karnisformigt svängd. På Sveciabilderna åter-

gifvas sålunda det Bååtska såväl som det Sparreska palatset med tak å

la Mansard, ehuru båda byggnaderna på Tessins ritningar visa branta

tak med enkla fall. Det förefaller som om den gamla, höga takformen

börjat anses urmodig mot slutet af 1660-talet.

Palatsens inre disposition företedde säkerligen också många karak-

täristiska, gemensamma drag, men dessvärre äro de numera så ofull-

ständigt bibehållna, att några allmännare slutsatser knappast äro möjliga.

26 — 132145. Sirén, Gamla Stockholmshut, 20I



Bland det mest betecknande för dessa stadsbyggnader må framhållas

trappornas förläggning till flyglarna, under det att bottenvåningens midt-

parti utbildas till en ståtlig vestibul eller hall, helst med kolonner och hvalf

i tre skepp såsom exempelvis i det Wrangelska och det Bååtska palatset.

Ofvanpå denna hall förlägges den stora salen en eller två trappor

upp. (I det Sparreska palatset, där man med en fritrappa kom direkt upp i

hufvudvåningen, låg den ovala festsalen bakom vestibulen.) Byggnadens

midtaxel fortsattes vanligen från vestibulen med en gång eller ett galleri,

som, då dörrarna öppnades, erbjöd utsikt öfver trädgården och eventuellt

ut på vattnet, då ju flere af dessa tomter lågo vid öppen strand. Öfver

hufvud synes man i stadspalatsen i mindre grad än i de stora landtslotten

lagt an på en storståtlig entré, som kunde imponera på den inträdande.

Redan trappans förläggning ger antydan härom. Huru mycket ståtligare

är icke ett centralt trapphus å la Drottningholm (som Tessin upprepat i

mindre skala i flera landtslott) än en enkelarmad trappa i ett hörn af

flygeln.

Det ligger vidare i sakens natur, att rummen i stockholmshusen icke

kunde göras så stora som i landtslotten, men deras inredning och dekore-

ring torde i allmänhet utförts med ännu större omsorg än på landet. I

vissa fall, såsom i Bondeska och Bååtska palatsen, synes man föröfrigt

tänkt sig möjligheten af att hyra ut en del mindre våningar, hvilket

naturligtvis framkallade särskilda hänsyn vid plandispositionen. Bonings-

rummens placering varierade synbarligen rätt mycket, men var hela

palatset afsedt för ägarens behof, så torde festvåningen i regel upp-

tagit midtpartiet en trappa upp och de egentliga boningsrummen varit

förlagda till flyglarna. Köksdepartementet inreddes i den ena flygelns

bottenvåning utan synnerlig hänsyn till dess behof af ljus eller afståndet

från matsalen. Visserligen hade man i afseende å komfort och bekväm

inredning tagit ett långt steg framom de trångbodda medeltida husen,

men det är dock snarast på detta område som vår tid har lättast att fram-

ställa anmärkningar mot storhetstidens palatsarkitektur.

De Tessinska byggnaderna voro dock knappast underlägsna sam-

tida utländska arkitekters skapelser i afseende å plandisposition och rums-

fördelning. Jämför man en Tessinsk plan med en från närmast föregå-

ende period, så torde, som sagdt, just öfverskådligheten, klarheten och
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den ökade beboeligheten höra till de mest i ögonen fallande framstegen.

Naturligtvis var detta icke enbart Tessins förtjänst. Han följde i detta

afseende en allmän utvecklingstendens, som vid denna tid gjorde sig gäl-

lande särskildt inom den franska, holländska och engelska arkitekturen.

Det låg af flera skäl närmast till hands för Tessin, att vid uppförandet

af dessa stockholmska adelspalats ansluta sig till franska förebilder—
från Paris dikterades ju öfver hufvud högadelns lefnadsformer vid medlet

af 1600-talet — men hans formspråk fick dock med åren en allt tyd-

gare förnimbar italiensk accent. Till en början förhöll han sig emeller-

tid rätt kylig gent emot den italienska palatsarkitekturen. Såsom vitt-

nesbörd om denna själfständighet förtjänar anföras ett utdrag ur hans

bref till Axel Oxenstierna, skrifvet i Rom den 5 februari 1652. Han
säger sig då ha varit tre och en half månader i Rom och väl sett åt-

skilliga vackra byggnader, men » scheint es doch dass von manchem offt

ein mehres gemacht wird als es an ihme selber ist, den man nuhr hie

undt da etwan ein wohlgemacht stuck in irgendt einem Pallazio findet,

von dem dass gantze gebeuw den ruhm bekompt. Sonsten seindt die

Pallazia alhier meistentheils sehr gross undt kostbahr erbauwet, gezieret

mit vielen statuen und gemälden, dergegen aber die geringeren oder

burger heusser auch so schlecht, alss ich sie an keinem orthe gefunden.

Dass beste, so ich in diesem lande finde, seindt die gebeuwde der alten,

so viel noch von denselben verhanden, undt dan die Kirchen.»

Den italienska renässans- och barockarkitekturen synes då för Tessin,

liksom för de franska klassikerna, haft intresse och konstnärligt värde

hufvudsakligen i den mån den utbildade och belyste antikens motiv. Den
äldre Tessin lärde sig aldrig förstå och uppskatta italienarnas byggnads-

konst i samma grad som hans son— under längre och grundligare studie-

vistelser i Rom— men att ett starkt italienskt element i alla fall framträder

i hans senaste skapelser, få vi tillfälle att iakttaga särskildt vid studiet

af riksbankshuset och södra stadshuset.

På återvägen från Italien besökte Tessin med all sannolikhet Frank-

rike, ehuru vi dessvärre icke äga några dokumentariska underrättelser
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om hans uppehåll där. En del af hans verk tala dock så tydligt om
franska inflytelser, att man knappast kan undgå antagandet att Tessin uppe-

hållit sig någon tid i Paris, men troligen understöddes dessutom de per-

sonliga intrycken af studium af gravyrer och ritningar efter samtida

franska byggnader. Det är emellertid hos Tessin mindre fråga om
direkt efterbildning af franska mönster än om ett skapande i samma rikt-

ning och stilart, som representeras af en del franska arkitekter vid

medlet af 1600-talet.

En synnerligen liflig byggnadsverksamhet utvecklade sig just då i

Paris. I Faubourg St. Germain reste sig på 1640- och 50-talet det ena

förnäma adelspalatset efter det andra, ehuru flertalet af dessa numera

rifvits eller betydligt ombyggts. Jean Marots omsorgsfulla gravyrer —
planer, fasader och genomskärningar — ge oss emellertid en ganska

god inblick i denna arkitekturs allmänna art och principer. Några ex-

empel må här framhållas, för att erbjuda läsaren tillfälle att jämföra dem

med de stockholmska palatsen från ungefär samma tid.

Louis Levau (161 2— 1670) är mest bekant såsom skapare af slottet

Vaux-le-Vicomte (med den intressanta ovala salongen), men flera af hans

pariserhötels voro knappast mindre betydande arkitekturverk. Till de

intressantaste hörde Hotel Henselin och Hotel de Lyonne, båda anlagda

med dubbla gårdar och väl afskilda från gatan genom höga murar. Hotel
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de Lyonne (numera förstördt) hade långa flyglar på ömse sidor om går-

den; genom en port i den ena flygeln kom man ut på sidogården,

palatsets »basse cour». I denna flygel lågo föröfrigt en del af stallet samt

en trappa, som förde till öfre våningen. I den andra flygeln var köksde-

partementet inredt. Ekonomiafdelningen förlades vanligen i dessa pa-

riserhötels närmast mot gatan, under det att de förnäma rummen place-

rades i hufvudbyggnaden med utsikt öfver den på frånsidan belägna

trädgården. I överensstämmel-

se med denna anläggningsprin-

cip utvecklades också i allmän-

het palatsets trädgårdsfasad ri-

kare än gårdsfasaden. På Hotel

de Lyonne visade sålunda träd-

gårdsfasaden en ståtlig korin-

tisk pilasterordning med kopp-

lade stöd samt öfver midtpartiet

en frontonkrönt attikavåning

och lanternin, under det att

gårdssidan var indelad med två

mindre ordningar och hade en

fortlöpande ättika öfver hela fa-

saden. Flyglarnas gårdsarkitek-

tur var helt enkel, med lisener

såsom indelningsmotiv ; taket

brutet å la Mansard och takfoten

betonad med en kolonnettbalu-

strad. Muren mot gatan var uppförd i bottenvåningens höjd och indelad

med pilastrar samt försedd med en kraftig dorisk portal. En egendomlig-

het af genuint fransk art var föröfrigt gårdens svängda hörn (de åter-

komma i andra af Levaus hötels): ägnade att framkalla en elegantare

linjeverkan än de rätvinkliga gårdarnas. Dessutom är att märka, att

gårdens öfre parti närmast hufvudbyggnaden var terrassformigt upp-

höjdt. Utom trappan i högra flygeln fanns en trappa bredvid vestibulen i

hufvudbyggnadens vänstra ända; den långa rumsfilen, som följde husets

längdaxel, bröts sålunda icke af någon trappanläggning. I en enda rad
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följde efter hvarandra kapellet, den stora festsalen, förmaket och > chambreå

alcauve» eller paradsängkammaren, som ju var det förnämsta mottagnings-

rummet. Till denna anslöto sig badrum och stora garderobrum samt ett kabi-

nett, från hvilket det långa galleriet utgick åt trädgårdssidan. Anordningen

är i sin helhet typisk för franska hötels från 1 6oo-talets midt. Den allmänna

tendensen gick ut på att skapa en elegant och behagfull ram för det inti-

mare societetslifvet samt för ägarens dagliga trefnad. Den storslagna, re-

presentativa ståten, för hvilken man i Italien vid denna tid offrade så mycket

utrymme och bekvämlighet i palatsen, försvann allt mer från de franska

hotellen, hvilka, karaktä-

ristiskt nog, vände sin torf-

tigaste sida mot gatan och

den rikast smyckade mot

trädgården, som var till-

gänglig endast för ägaren

och hans vänner.

Vid sidan af Levaus

hotels, af hvilka som sagdt

flera finnas afbildade iJean

Marots gravyrverk, kunde

J. Marot, »Élévation d'une maison par M. de Mouceaux.»
framhållas åtskilliga lik^

nande anläggningar af

Pierre Le Muet (i 591— 1669). Mest bekant bland hans skapelser i Paris

torde väl vara det forna Palais Tubeuf, numera nationalbiblioteket,

hvilket dock är ombyggdt nästan till oigenkännlighet. Betydligt för-

ändradt är äfven det forna Hotel de 1'Aigle, hvilkets ursprungliga gestalt

vi lära känna i Marots gravyrer. Det är en mindre anläggning kring en

aflång hufvudgård (basse cour var förlagd på andra sidan om gatan).

Hufvudbyggnaden ligger åter längst bort. Den vänder mot gården en

smal, blott fyra fönster bred fasad, indelad med rusticerade lisener, men

mot trädgården en dubbelt så bred fasad med pilastrar. Midtrisaliten

är på ömse sidor om huset framhäfd med bekrönande frontoner. Taket

är brutet ä la Mansard samt försedt med balustrad.

I det numera förstörda Hotel de Chevreuse skapade Le Muet, hvad

planen vidkommer, ett slags motstycke till Levaus Hotel de Lyonne.
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Stall och ekonomibyggnader voro förlagda närmast gatan, trapporna

i de båda flyglarna. Den längst bort belägna hufvudbyggnaden dispo-

nerades med en lång fil af rum: »salle», »salle å mänger», »chambre

å alcauve», »cabinet», »petit cabinet», o. s. v. Basse cour låg på

sidan om ena flygeln; öfre delen af den stora gården var terrassformigt

höjd. Fasaderna helt enkla utan annan indelning än de höga fönstren,

som på hufvudbyggnaden ha stora, triangulära gaflar. Arkitektens huf-

vudintresse har synbarligen icke

gällt det yttre systemet, utan en

behaglig och ändamålsenlig an-

ordning af det inre.

Äfven Jean Marot ( 1 6
1

9

—

1679) har utfört åtskilliga pari-

serhötels efter liknande principer

som Levau och Le Muet. Han
är kanske dock något mera på-

verkad af de italienska teoreti-

kerna och af antiken än de båda

förstnämnda konstnärerna. Ma-

rot nedlade ju också ett stort

arbete på att publicera klassiska

byggnader från antiken och re-

nässansen lika väl som samtida

franska byggnadsverk. Kanske

just i följd af hans något min-

dre utprägladt nationella lägg-

ning få en del af hans byggnader en mera påfallande likhet med svenska

palats än Le Muets och Levaus verk. Hotel de Mr. de Mouceaux är an-

lagdt kring en nära nog kvadratisk gård. Sidoflyglarna äro reducerade till

arkadgallerier med altantak. Frontpaviljongerna, mellan hvilka inkörspor-

ten befinner sig, äro disponerade för stall och vagnslider. Hufvudbyggna-

den i gårdens fond är inredd i två tämligen motsvariga hälfter på ömse si-

dor om en stor vestibul. Det är en plandisposition, som onekligen visar en

viss frändskap med en del af de Tessinsfca slottens. Detsamma gäller,

ehuru i mera inskränkt grad, om den ytterst enkla fasadbehandlingen. Midt

207



på fasaden liksom på dess båda ändar äro risaliter framdragna och be-

tonade med pilastrar och rusticerade lisener. Midtrisaliten krönes med
en ättika, och på taket sitter dessutom en bred, attikaartad lanternin.

Flygelrisaliterna ha särskilda mansardtak med vindskupor. Trots vä-

sentliga olikheter erinras man inför en bild sådan som denna om Marots

gravyr af det Bååtska palatset (i Svecia).

På sin ritning till Hotel de duc de Mortemar har Marot användt

genomgående joniska pilastrar för de båda hufvudvåningarna och där-

öfver en mindre våning med särskild korintisk pilasterordning.

Ett par andra pariserhotels, som Marot afbildar, dock utan att

ange arkitekternas namn, förtjäna här framhållas på grund af vissa all-

männa likheter med stockholmska palats. »Hotel du plessis de Guene-

gaud sur le quay Malaquay » — af Francois Mansard? — visar en omiss-

kännlig väsensfrändskap med Simon de la Vallées projekt till Riddarhuset,

ehuru det endast har en gård. Flyglarna äro mycket långa och breda,

afslutade med ett slags låga torn, och åtminstone den ena är i botten-

våningen öppnad med arkadgång. Taket är icke brutet, utan brant

stigande; fönstren infattas med kvaderrustika: stildrag, som tyda på en

jämförelsevis tidig byggnadsperiod. — Mr. Falconis hus däremot har

smalare och kortare flyglar och närmar sig i afseende å grundplans-

anordningen mera det Bååtska palatset. Äfven här finna vi ännu brant

stigande tak med rader af vindskupor. Flyglarnas anfang betecknas med

risaliter, täckta af särskilda tak. Murarna indelas föröfrigt endast med

ramverk i putsen och icke med pilastrar. (Jfr afbildningen på sid. 166.)

En typisk pilasterfasad med rusticerade bågställningar i bottenvånin-

gen finna vi däremot på Mr. Le Roys hus vid Rue du Mail. (Jfr sid. 175.)

Mera betydande i konstnärligt afseende än någon af de ofvannämnda

arkitekterna var som bekant Francois Mansard (1598— 1666), den franska

klassicismens hufvudmästare, en af de största byggnadskonstnärer,

som verkat norr om Alperna. Hans inflytande i hemlandet torde icke

heller öfverträffas af någon annan arkitekts — det sträckte sig öfver

mer än ett århundrade— , men det är betecknande, att hans konst har

ett så utprägladt nationellt kynne, att den egentligen icke kunde locka

till efterföljd utom Frankrikes gränser. I sin rena och linjeskarpa klassi-

cism representerade den en ytterligt skärpt kontrast till de friare ström-
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ningar, som utgingo från den italienska barocken. Vackrast och full-

ständigast utvecklade Mansard sina stilprinciper i landtslott, exempelvis

ombyggnaden af Blois samt det oöfverträffade Maisons-sur-Seine. I

pariser-hotellen följer han mera gängse former. Bland dem, som närmast

kunnat intressera oss såsom jämförelsematerial med Tessinska bygg-

nader, må anföras Hotel de la Vrilliére, anlagdt enligt samma system,

som vi redan lärt känna, men med öppna arkader i flyglarnas botten-

våning; vidare ombyggnader på Hotel de Conty och Hotel de Carnavalet

samt nyanläggningen: Hotel de Jard. På ingen af dessa byggnader

använder Mansard pilastrar, utan endast ramverk på murytorna mellan

fönstren. Våningarna åtskiljas gärna med gesimsgördlar, konstruktions-

systemet framhäfves; dekorationen inskränkes så vidt möjligt, portalerna

förete ofta kolonnordningar, alltid med utsökta proportioner. Först

hos den yngre Mansard, Jules-Hardouin, framträda åter de antika pilaster-

ordningarna med förnyad glans och förläna hans byggnader ett visst

aflägset tycke med de senare Tessinska skapelserna. (Jfr exempelvis

fasaderna vid Place Vendöme.)

Våra antydningar om den franska palatsarkitekturen vid medlet

af 1600-talet torde redan vara tillräckliga för att bekräfta den ofvan

uttalade åsikten, att man egentligen icke har skäl att antaga något mera

djupgående inflytande af fransk arkitektur hos den gamle Tessin, men

väl en viss allmän likhet mellan hans adelspalats och en del pariser-

hötels. Vi måste hålla i minnet, att Tessins arkitektoniska formspråk

till en början utbildats i den holländska renässansens anda (jfr Fiholms-

flyglarna och tillbyggnaderna vid Jäders kyrka) samt att den utveckling

i klassicistisk riktning, som det genomgick, framkallades lika mycket

genom studium af den holländska palladianiJmen som genom inflytande

från den samtida franska och italienska arkitekturen. Hans former och

profiler utmärkas genomgående af en viss tyngd, för att icke säga otymp-

lighet, som är fullkomligt främmande för den franska klassicismen. Han
står på grund af temperament och personlig begåfning vida närmare de

holländska arkitekterna af van Campens riktning än de samtida franska

mästarna, men de uppgifter han hade att lösa lockade honom i vissa fall

att i afseendeå den allmänna dispositionen ansluta sig till franska förebilder.

Af största betydelse för utvecklingen af Tessins konstnärliga stil, kom-
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positionsprinciper och formspråk var naturligtvis att han arbetade i

Sverige, för svenska behof, med svenskt material och svenska handt-

verkare. Det var under sådana förhållanden icke alltid så lätt att omsätta

ståtliga utländska förebilder i den inhemska jordmånen. Man känner

också tydligt, att det icke är utan en suck af afund Tessin i sitt bref

från Rom till Axel Oxenstierna framhåller de stora förmåner naturen

där erbjuder de byggande. Han skrifver: auch ist die materia undt

des ländes ahrt alhier treflich gudt undt bequem, also dass es unmöglich

an andern örtern, so weiter gegen Norden, also zu bauwen; den ich

diesen gantzen winter in Rohm keinen schne gesehen. Darzu laufen die

Fontänen beijdes winter und sommer, deren dan alhier trefflich viel

verhanden ... In ihren garten aber ist dass vornemste die Grotten, Fon-

tainen, Statuen undt Alleen von Zypressbeiimen, welches allés sich an

anderen örthern so nicht thuen lasset.

»

210



III

TESSINS EGNA HUS I STOCKHOLM.
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TESSINS EGNA HUS I STOCKHOLM.

Sedan vi nu haft tillfälle att följa Nicodemus Tessin i hans verk-

samhet för rikets stormän i Stockholm, torde det icke sakna sitt intresse

att en stund särskildt dröja vid hans personliga förhållanden under denna

tid och de byggnader han uppförde för egen räkning. Det finnes väl äfven

skäl att antaga, att han i skapelser för eget behof friast och omedelbarast

uttryckte de konstnärliga principer, han närmast hyllade såsom arkitekt.

Tessin blef icke bofast i Stockholm förrän omkring 1660. Strängt

taget är det också först från detta år som hans egentliga konstnärliga

blomstringstid kan räknas. Tidigare hade han användts för åtskilliga

andra uppdrag vid sidan af sin verksamhet som arkitekt. Hans första

uppträdande i Sverige är tillsvidare höljdt i dunkel, men det förefaller

sannolikast, att han på 1 630-talet uppmärksammats i egenskap af forti-

fikationsingenjör af någon bland de svenska befälhafvarna i Stralsund.

Den Tessinska familjen var sedan flera generationer bosatt i den hem-

trefliga lilla Östersjöstaden, där också flera afdess medlemmar beklädt vik-

tiga magistratsämbeten. Det tidigaste för oss bekanta dokumentet rörande

Nicodemus Tessin i Sverige är ett pass, utfärda^t af drottning Kristina den

8 mars 1639 i Örebro, där det säges, att »Passvisaren och Ingenieuren Ni-

codemus Tessin är härifrån uthi någre ährenders förrättande affärdat till

Nora Bergslagar», 1 därför befalles, att han skall få fri forderskap o. s. v.

Tessin var då endast 24 år gammal, men synes redan förvärfvat

sig ett visst namn som arkitekt, eftersom rikskanslern Axel Oxen-

stierna vågade anförtro honom ledning af Fiholms ombyggnad. Från

år 1640 till 1642 vistas han på det Oxenrstiernska godset och skrifver

härifrån rätt täta berättelser, som icke blott beröra de under byggnad

1 K. B. handskriftsamling.
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varande flyglarna vid Fiholm utan äfven Jäders kyrka och Tidö (förut

påbörjade) slottsbyggnad. Af dessa rapporter framgår, att han var en

mångkunnig och praktisk man, som förstod sig på väg- och trädgårds-

anläggningar likaväl som på husbyggnader. Allehanda praktiska frågor

afhandlas med största utförlighet i dessa bref, men konstnärliga spörs-

mål skymta knappast fram. 1

Det var väl också tack vare samme inflytelserike herres förord,

som Tessin några år senare fick anställning i kungl. maj:ts tjänst. Full-

makten för »Nicodemus Tessin att wara Architecteur och Byggemästare

»

är utfärdad den 9 februari 1646. Då dess närmare bestämmelser icke

sakna betydelse för en riktig uppfattning af Tessins verksamhet öfver-

hufvud, meddelas den här i bilaga. Det synes framgå af dokumentet,

att Tessin från denna tid skulle taga vård om alla kungliga byggnads-

arbeten: »så skall hans ämbete enkannerligen dehr uthi bestå, att när

Wij finne godt antingen någon gammal byggning att låta renovera eller

någon ny att begynna, han då dehr öfwer icke allenast skall författa

desseinen, uthan och sedan förordningen är giordt, wara där öfwer per-

sonligen tilstädes, att legia der handen wedh, gifwandes timbermännen,

muremästarne och andre, som derpå arbeta skole, en rätt anledning.»

Den kunglige arkitektens uppdrag voro troligen till en början

mindre af rent konstnärlig än af praktisk art. Han skickas omkring

på inspektionsresor; han bygger broar och vägar — bl. a. utarbetade

han ritningar till en bro vid Älfkarleby — han reglerar stadsplaner och

hamnanläggningar o. a. dyl., som visar att han ägde rätt omfattande

ingenjörstekniska kunskaper. Den 31 december 1647 har drottning

Kristina utfärdat ett respass för Tessin, emedan han då sändes »att

förrätta någre särdeles saker och ährender vid Norrlandsstäderne » , ända

upp till Torneå » och der ifrån till Uleå och sedan hijt tillbakars igen >^

.

Såsom framgår af andra handlingar, gällde uppdraget närmast stads-

gränsernas och gatornas utstakande samt brobyggnaden vid Älfkarleby.
2

1 11 stycken bref skrifna af Tessin från Fiholm finnas bevarade i Axel Oxenstiernas

brefsamling i R. A.

2 Enligt C. G. Tessins egenhändiga katalog öfver den Tessinska teckningssamlingen funnos

där bl. a. planritningar till följande städer: Lanskrona, Gäfle, Söderhamn, Hudiksval, Hernösand,

Sundsval, Umeå, Luleå, Uleå, Torneå, Piteå. Med all sannolikhet voro dessa frukter af den

gamle Nicodemus Tessins topografiska arbeten.
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Från Gäfle skrifver Tessin i januari 1648 till Axel Oxenstierna, be-

klagande sig öfver att borgarna icke vilja rätta sig efter hans gatuplaner

vid sina nybyggnader; t. o. m. den gamle borgmästaren har på offentlig

rådstuga förklarat, att de icke fått någon befallning att frångå sin gamla

stadsplan. Tessin anhåller om en mera eftertrycklig instruktion från

rikskanslern. (Bref i R. A.)

Från år 1 649 finnes ett mycket utförligt donationsbref af drottning

Kristina (R. A.), enligt hvilket Tessin blir ägare af godset »Gadenow ne-

benst den dreien bawren und bawrhöfen Platewitz, und Lantze in Unserem

Fiirstenthumb Pommern auf dem lande zu Ruigen im Burgerkirchspiel

belegen». Egendomen indrogs vid den första reduktionen, men åter-

skänktes åt Tessin år 1666 af dåvarande förmyndareregering. Det

förefaller dock, som om den senare åter indragits.

Den för Tessins konstnärliga utveckling viktigaste händelsen var

dock säkerligen utrikesresan under åren 1651—52. Enligt hvad vi tidigare

omtalat anträdde han sin resa i maj månad, mendetkungl. passet, som fin-

nes både på tyska och latin, är utfärdadt redan den 1 3 mars 1 65 1 . Där med-

delas, att »Unser bedienter und lieber getreur Nicodemus Tessin von Uns

in einigen verrichtungen nacher Teutschlandt, Italien, Frankreich undt

Hollandt abgefertiget » (ist). Ifrån själfva resan finnes dessvärre inga andra

direkta underrättelser än det tidigare omnämnda brefvet till Axel Oxen-

stierna, skrifvet i Rom den 5 februari 1652 (se bil.). Tessin stannade

knappast i Rom längre än öfver sommaren, och fortsatte sedan till Frank-

rike och Holland. Få vi tro en uppgift hos Anrep, gifte han sig redan 1652

och måste i så fall ha varit återkommen före årets slut. Med visshet kunna

vi i alla fall konstatera att han följande år (1*653) befann i Sverige.

I det ofvannämnda brefvet från Rom anhåller Tessin bl. a. om
rikskanslerns förord »wegen sehl. Abraham Wijnandts verlohrenen Glitter

im Sundt», för hvilka kammarkollegium skulle lämna en viss ersättning

— >und ich in meinem abwesen nicht hiilfloss gelassen wiirde». Denna
begäran måste förefalla tämligen obegriplig för den som icke känner

till den Tessinska familjekrönikan. Tessirr* var nämligen förlofvad med
den aflidne handelsmannens änka, fru Maria Wijnandts, född Swahn,

dotter af borgmästaren i Västerås, Peder Ulfsson Swahn. Det var med
henne som bröllopet stod i slutet af år 1652. Ingendera parten var
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längre ung: Tessin var en 37 års man; fru Wijnandts några år äldre.

Hon medförde från sitt tidigare äktenskap en son vid namn Abraham,

som uppfostrades af styffadern till en mycket dugande arkitekt. Han
biträdde senare den gamle Tessin i åtskilliga af hans större arbeten och

utnämndes till stadsarkitekt i Stockholm efter Nic. Tessin d. y. Abra-

ham Wijnandts adlades år 1691 med namnet Svansköld.

Fru Tessin, född Swahn, var, att döma af åtskilliga bref samt af

sonsonen Carl Gustaf Tessins anteckningar, en synnerligen duktig hus-

mor, som förstod att hålla det enkla hemmet i god ordning och uppfostra

barnen i Herrans tukt och förmaning. »Min farmor var en rätt hedersfru.

Många år sängliggande, af ett fall, dog hon öfver 90 år gammal, med
skarp syn och fulla sinneskrafter. Just en bra fru, som hade många
adliga dygder och en gammaldags gudsfruktan. » — Det Tessinska hem-

met var tydligen — hvilket framgår af flere betecknande smådrag —
ett ställe, där det arbetades från bitti till sent, och där fruktan för

Gud och höga öfverheten inpräntades såsom visdomens begynnelse.

Tessinerna, både far och son, voro ju alltid i hög grad beroende af

regerande furstars och höga herrars nåd och välvilja, en omständighet

som bidragit att utprägla ett drag af servil ödmjukhet i deras karaktär.

Något egentligt hem i Stockholm torde den Tessinska familjen

till en början knappast haft. Redan på våren 1654 skickas den kungl.

arkitekten af Karl X Gustaf till Öland för att öfvertaga ledningen af

Borgholms ombyggnad samt utföra nödvändiga reparationsarbeten på

Kalmar slott. Från dessa trakter skrifver Tessin allt emellanåt berättelser

om byggnadsarbetenas fortgång till konungen. Tio sådana bref af mer

eller mindre intresse finnas i behåll (R. A.), men det hör icke hit att

närmare redogöra för deras innehåll. Det sista bibehållna brefvet från

Borgholm är skrifvet i början af år 1660; troligen återvände Tessin

kort därefter till Stockholm. Visserligen kunde han samtidigt som han

ledde arbetena vid Borgholm och Kalmar slott (samt senare vid Kal-

mar domkyrka) utarbeta förslagsritningar till en del privata byggnader,

men så synnerligt mycket eller effektivt blef det väl icke med dessa pri-

vatarbeten, då han tillsvidare knappast hade tillfälle att ägna närmare

omsorg åt byggnadernas utförande.

Ar 1 66 1 utnämndes Tessin till stadsarkitekt i Stockholm. Ämbets-

216



eden aflades den i o maj . Enligt denna lofvar han att vara borgmästare

och råd »hörig och lydig uti allt det som dhe mig på Kongl. Maj:ts

och Stadsens wägnar biudandes och befallandes warda, så och uthi

detta mitt anförtrodda Architect-Embete trogen, flitig, rettfärdig och

oförsummelig mig finna låta». Det nya ämbetets tillträdelse torde varit

särskildt högtidlig, ty det var första gången en särskild stadsarkitekt till-

sattes i Stockholm. Att denna nya syssla emellertid icke alltid var så lätt

att förena med de kungliga byggnadsuppdragen framgår af åtskilliga ma-

gistratsförhandlingar, till hvilka vi i det följande skola återkomma. Då
Tessin utnämndes till stadsarkitekt hade han tydligen redan under någon

tid varit bosatt i Stockholm. Han hade under förra delen af året bl. a.

processat om en tomt vid Konungsgatan (nuvarande Stora Nygatan).

Härmed äro vi inne på det särskilda kapitlet om Tessins hus och

tomter i Stockholm.

Enligt magistratens protokoll för den 1 6 december 1 660 och den

24 april 1 66 1 (då saken behandlas vid vanlig rättegång) hade den ifråga-

varande tomten vid Konungsgatan tillhört rådmannen sal. Michael Abra-

hamssons änka; hon hade i sin ordning lämnat den såsom betalning

för en skuld åt handelsmannen Hans Kohlmeter. Därvid hade hon

emellertid enligt rättens utslag, >emot Lag förbigådt bem:te Tessin,

som närmaste bördsman på sin kära hustrus wägnar, hwilken samma
tompt inlösa wille; hwaruppå är händt att Rätten effter föregången Action

d. 17 Decembris A:o 1660 är worden förorsSkat parterna med en domb
åtskillia, förmedelst hwilken wälbemite Nicodemus Tessin samma tompt

på sin hustrus wägnar erkännes berättigat inbörda». Hans Kohlmeter

hade föröfrigt »actionen descrerat och inlåtit sig uti vänlig afhandling»

med Tessin, som sålunda fick rätt att inlösa tomten mot det tämligen

blygsamma priset af 1,100 dir kmt, hvartill den värderats. I faste-

brefvet af den 24 april 1661 beskrifves tomten såsom belägen vid

Konungsgatan mellan Storkyrkones lilla korsverkshus på norra sidan

och Jochim Schultz' hus på södra sidan; nedanför (åt Lilla Nygatan)

begränsades den af sal. Johan Hoppes hus samt Staffan Tunnbindares

korsverkshus. Läget var sålunda tämligen instängdt och grannarna

38 — 123245. Sirin, Gamla Stockholmskas

.
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föga förnämliga. Tomtens areal var äfven ganska liten; den mätte på

sidorna i öster och väster 26 alnar, i norr och söder 22, resp. 20 alnar.

Af senare tomtkartor framgår, att det Tessinska huset motsvarade en

del af nuvarande n:r 22 vid Stora Nygatan: det var hörnhuset vid

Yxsmedsgränd.

Det är föga troligt, att den nyutnämnde stadsarkitekten här företog

några nybyggna-

der för egen del.

Tomten var så li-

ten, att den knap-

past kunde rymma
ett bekvämt sten-

hus,och ägaren tor-

de tillsvidare icke

heller varit i den

ekonomiska ställ-

ning, att han kun-

nat utvidga sig.

Inom några år fann

han också en lämp-

ligare tomt för ny-

byggnad. Det fö-

refaller emellertid

som om han under

en följd af år be-

hållit egendomen

vid Konungsgatan,

ty den förbleflänge

känd under hans namn. På en karta från år 1698, hvilken vi här afbilda,

betecknas den ännu såsom »Nicodemi Tessins tompt». Den gamle Tessin

var dock redan död sedan 1 7 år, och hans forna tomt hade jämte de bakom-

liggande förenats till ett större område, som ägts af Daniel Bengtsson

Utter, adlad Uttermarck. Denne man hade från fältbokhållare tjänat

sig upp till slottshauptman på Gripsholm och ståthållare i änkedrottnin-

gens lifgeding. Han var gift med drottning Kristinas kammarpiga Kata-

Sv 3 §&h(Q> sM(rx ivSt^LjLx. oJVUl^ o^uLui M*?&«2o *

Tomtkarta i Stadsingeniörskontoret.
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rina Eriksdotter. Då Uttermarck dog år 1683, öfvertogs tomten af

hans måg häradshöfdingen Erik Eriksson Lagerqvist och ägdes sedan

under någon kortare tid af sekreteraren Henrik Heerdhjelm. Den synes

dock fortfarande varit bäst känd under Uttermarcks namn, att döma af

kartan från år 1698, hvilken finnes i fyra exemplar i stadsingeniörs-

kontoret. Troligen upprättades denna karta med anledning af att tom-

ten i slutet af år 1698 åter bytte om ägare. Den köptes då af bruks-

patronen Jesper Ehrencreutz; hans fastebref är dateradt den 14 januari

1699. Ehrencreutz dog 1722 och då såldes egendomen till lagmannen

Wollmer Adolf Stackelberg, som i sin ordning innehade den ända till

sin död 1737, då den öfvergick till apotekaren J. L. Allmacher. Han
betalade den med 42,000 dir kmt. 1 Det nuvarande stora stenhuset,

hvilkets flyglar jämte tvärbyggnad sträcka sig ända ned till Lilla Ny-

gatan, har möjligen delvis tillkommit under Ehrencreutz' tid, men synbar-

ligen ha äfven senare förändringar och ombyggnader företagits på detta

hus. Till dessa böra räknas den synnerligen smakfulla rokokoportalen.

Den andra tomten Tessin ägde i Stockholm var belägen vid Skepps-

bron, i hörnet af Brunnsgränden. Platsen upptogs tidigare af stadens

viktualievåg, men såldes åt Tessin år 1668. Enligt fastebrefvet af den

23 december, där stadsingeniörens designation af den 10 oktober åbe-

ropas, omfattade tomten då 460 kvadratalnar; priset var 800 dir smt

(= 24,000 kmt). Några månader senare, den 12 juli 1669, utfärdas

emellertid nytt fastebref, där tomtens areal uppgifves till 4867.6 kvadrat

alnar och priset till 843 dir smt. Tessin haÄe troligen funnit det först

inköpta stycket för litet för att där kunna uppföra ett ordentligt stenhus,

och lyckats utverka stadens medgifvande att tränga något närmare inpå

grannarna. Troligen med anledning häraf stipulerades också i det senare

kontraktet »sådana conditioner och villkor som Rådmannen sielf afegit

bewåg emot sine grannar sig utlåtit och förklarat hafwer: att han torde

dråp och snööglåpet genom ett litet hwalf aneeda ifrån sal. Anthon

Cleophas änkias huus wijd det lilla quadrate rummet: jämbwäll så laga

genom pålande eller annor hans lagningh hennes hus ingen skada till-

fogat warder, och att hon samt sal. Daniel Hindrichsons Erfwingar sinne

fönster och ljus uthi berörde lille qudraterum behålla» m. fl. villkor rö-

1 För de senare ägarna till denna tomt hänvisas till Wrangel, Stockholmiana, 4, sid. 103— 104.
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rande grannsämjan. Inne i kvarteret skulle synbarligen en liten ljusgård

hållas öppen. Det visade sig också i det följande, att noggranna före-

skrifter i antydt afseende voro på sin plats, ty grannsämjan stod vid

flera tillfällen allvarligen på spel.

Tessin började ock bygga på våren 1670. Men innan han börjar

påla, anhåller han försiktigt nog (den 17 mars) att magistraten måtte

utse tvenne personer » att i ögnasichte taga och tillse om hans grannars

hus några Rämner hafwa eller ej, på det sedau Rådman Tessin begynner

påhla, de då icke måge kunna föregifwa huset af hans påhlande tagit

någon skada».

Den 18 september 1671 klagar Tessin inför magistraten öfver att

takdroppen från kassör Henrik Falkenbergs hus förstör hans under arbete

varande nybyggnad. Kassören får befallning att uppsätta en takränna.

Men när en annan husägare inom samma kvarter, borgaren Lars

Nilsson, den 7 okt. 1678 skriftligen besvärar sig öfver att vattnet rinner

ned i hans källare, så förklarar rådman Tessin, att det beror af gatans

höjande »på den orthen, hwilket Magistraten till att afställa orenligheten

och giöra platsen dersammastädes reen och beqwämligh resolverat och

förordnat hafwer; och att han med flere på den orthen lider igenom

någon servitut, i det vattnet löper neder uti deras kellar, så ähre deras

låga och nedersiunkna huus dertill orsak, hwilket han eller magistraten

inthet bättra eller förändra kan; hwarför och emedhan denne Råd:ns för-

klaring pröfwades wara skiäligh och i sanningh sigh förehålla, ty kunde

Magistraten inthet den andres klagan attendera eller af något werde skatta »

.

Troligen var Tessins förklaring fullt saklig och riktig, men det är

dock anmärkningsvärdt, att magistraten icke brydde sig om att höra

någon annan sakkunnig mans utlåtande i en tvistefråga, som direkt

angick just den rådman, hvars utlåtande här var afgörande. Hvarje gång

vi påträffa Tessin invecklad i någon tvist, som dragés inför magistraten,

så behåller han rätt. Hans mycket försiktiga natur var kanske i viss

mån en borgen härför.

Nybyggnaden synes emellertid medfört större utgifter än Tessin

egentligen beräknat. Han framhåller detta själf vid magistratens sam-

manträde den 14 oktober 1673, då Kungl. Maj:ts uppmaning till sta-

dens borgare, att bidraga till utrustande af Ostindiska kompaniets fartyg
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föredrogs. De flesta af rådmännen undskylla sig med att de icke hafva

några penningar att afvara; Tessin »undskyllde sig, att han alle sine

medell till Stadsens prydnat uti det nya huset wid Skieppsbroon anwändt

hade såsom och till dess fullbordande uplånat penningar af andra och

belastadt sig med skuldt». — Vi kunna utan tvekan ge Tessin rätt

däruti, att han byggt ett hus till »stadsens prydnat», ty knappast något

annat af Skeppsbrohusen hade ett så förnämligt utseende. Att han också

kostat på det betydande summor framgår bl. a. af hans skriftliga öf-

verenskommelse med stenhuggaren, där rätt betydande partier af fasaden

specificeras såsom utförda i sten.
1 Det ena med det andra — icke minst

de knaggliga ekonomiska förhållandena — gjorde att verket gick lång-

samt framåt, och Tessin själf endast under några få år kunde begagna

sin vackra byggnad. Något bestämdt årtal för husets fullbordan kunna

vi icke nämna, men före 1674 stod det knappast fullt färdigt.

Redan 1677 sålde Tessin sitt nya hus. I köpekontraktet (K. B:s

handskriftsamling), som är dateradt den 4 mars 1677, heter det: >Jag

Nicodemus hafwer af ett gått och wälberådt mode medh min k. Huus-

frus gode Ja och samtycke upplåtet och försålt . . . till herr Myntemästaren

Daniel Faxell ett mitt stenhuus här i staden östan widh Skepsbroon

beläget, nederst wid Brunnsgränden» o. s. v. för 81,000 dir kmt, hvaraf

1,000 dir genast erlades och det öfriga vid tvenne senare terminer

under samma år.

Det är väl knappast troligt, att den gamle stadsarkitekten hade sålt

sitt nyss fullbordade hus, om han icke varit i mycket kännbart behof

af penningar. Tiderna voro ju då synnerligen pröfvande för många,

och det var ofta klent beställdt med utbetalningen af rådmännens löner.

Staden och staten lefde själfva på kredit så långt möjligt var; naturligtvis

blef det då dubbelt svårt för den enskilde att reda sig. Att Tessin på

senare år verkligen befann sig i mycket knappa ekonomiska omstän-

digheter bekräftas af ett bref, som han"kort före sin död, sedan han

tagit afsked från sina olika befattningar, (1680) riktade till änkedrott-

ningen. (En odaterad renskrift af brefvet i Eriksbergs arkiv.) Han fram-

håller där bl. a. att, trots att han i 40 år tjänat kungafamiljen, så har

1 Kontraktet mellan Tessin och stenhuggaren Anders Brokamp finnes i Nationalmusei

Tessinska saml. Aftryckt i Teknisk Tidskrift 1901, häft. 5.
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han dock icke kunnat lägga något åsido för sin familj, och fruktar därför

att hustru och barn vid hans bortgång skola råka i elände. Äfven sitt

hus har han måst sälja för att skaffa sig medel till nödtorftigt under-

håll. Men nu är familjen så fattig, att han icke ens kan hoppas på en

anständig begrafning, ännu mindre finnes någonting för hustrun och

barnen att lefva på. Han anhåller, att åtminstone hans sedan flera år

resterande aflöning såsom kungl. arkitekt må utbetalas. För att ge en

större principiell innebörd åt sin anhållan betecknar han t. o. m. sitt till-

stånd såsom belysande för konsternas allmänna ställning i Sverige. Om
han lämnas att dö i armod, skola de verkliga konstnärerna öfver hufvud

draga sig bort från det karga och otacksamma landet: »alldie weillen

ein jedweder an der meinigen schlechten zustand sich spiegeln und keine

horTnung haben sollte bey solchen lohn als ich gehabt an diesen teiiren

orth zu subsistieren » .
— Resultatet af denna böneskrift synes blifvit en

årlig pension på 1,200 dir smt åt änkefru Tessin, såsom framgår af

ett senare kungl. bref till statskontoret.

Myntmästare Faxell, som köpte Tessins hus, kunde emellertid icke

heller behålla det till sin död. Efter en tid af framgång och ekonomiskt

uppsving, då Faxell bl. a. var bankokommissarie och assessor i bergs-

kollegium och äfven adlades med namnet Cronmarck (1691), kom han

nämligen på obestånd. Han dömdes att ersätta banken 2,041 dir smt

för egen räkning och 3,701 dir smt för andra (inalles 5,742 dir smt

= 22,968 dir kmt) och blef härigenom »försatt i mycken torftighet».

(Anrep.) Dessa förhållanden tvingade honom naturligtvis också att sälja

huset vid Skeppsbron. Köparen var den rike handelsmannen Thomas

Tottie. Fastebrefvet är dateradt den 12 mars 1698. Det heter där, att

assessor Cronmarck för 23,000 dir kmt samt en äreskänk till dess kära

hustru af 2,000 dir kmt upplåter och försäljer till handelsmannen Tottie

»ett sitt å fri och egen grund med sine därtill hörande frie murar och

gårdsrum i Staden wid Skieppsbron och i hörnet wid Brunnsgränden

belägne steenhus, för detta i Kungl. Maj:tts Ständers banco för en summa
af 21,247 dl 1

" kmt rest till Capital och Interesse sampt 12 dir 4 1. smt

courant uti expenser der warit pantsatt, men nu med bancos transport

af den 2 Martii sistl. befinnes således nu uppå Tottie wara transporterat».

Huset hade med andra ord tagits af banken i pant för dess fordringar
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1 1 5, 1 1 6. Förslagsritningar af Nic. Tessin d. ä. till huset Skeppsbron 20. Nationalmuseum.

117. Tessins ritningar till kransgesimsen för ofvannämnda hus. Nationalmuseum.





hos Cronmarck, hvilka nu inlöstes af Tottie, som på så vis för ett syn-

nerligen förmånligt pris blef husets ägare.

Det gamla Tessinska huset förblef i mer än halfannat sekel i handels-

huset Totties ägo. Firman utvidgades vid slutet af 1700-talet till Tottie

& Arwedsson och för dess räkning ombyggdes äfven bredvidliggande

hus af arkitekten Sundvall. Efter Totties död öfvertogs hela egendomen

af grosshandlar Arwedsson och såldes af honom år 1 868 till Städernas

Allmänna Brandstodsbolag, som år 1899 lät nedrifva de gamla husen

och uppföra ett nytt öfver båda tomterna. Nybyggnaden, till hvilken

prof. I. G. Clason gifvit ritning, företer vissa dekorationsmotiv häm-

tade från det Tessinska huset, men är i öfrigt en modern skapelse i

smakfullt modifierad italiensk barock. Arkitekten har synbarligen så

långt det varit honom möjligt härmed velat bringa en hyllning åt den

Tessinska stilriktningen.

Ehuru det gamla Tessinska huset sålunda gått förloradt, äga vi dock

möjlighet att bilda oss en tämligen fullständig föreställning om dess yttre

arkitektur, ty dels finnas åtskilliga af Tessins originalritningar till denna

byggnad i behåll, dels uppmättes och aftecknades huset fullständigt af arki-

tekterna K. A. Berlin och G. A. Nilsson strax innan det refs. Hvad först

originalritningarna beträffar, så framställa tre af dem outförda fasadpro-

jekt, tre andra åter visa grundplanen, fasadens två nedre våningar samt

taklisten ungefär i det skick, som de erhöllo vid det slutliga utförandet.

De tre tidigare fasadritningarna förete endast ringa skiljaktigheter

sinsemellan; indelningsschemat är detsamma på dem alla. Våningarna

betonas genom starkt framträdande gesimsband samt sockelzoner under

fönstren. Vertikalindelningen åstadkommes med pilastrar, doriska i bot-

tenvåningen, joniska i mellanvåningen samt lisener i den öfversta vå-

ningen; (lisenerna äro dock i det tredje förslaget liksom på själfva bygg-

naden uteslutna). Det som i främsta rummet ger lif åt fasaden är emel-

lertid den starka betoningen af midtpartiet: det behandlas i de två nedre

våningarna såsom en särskild, tre fönster bred risalit, omfattad med pi-

lastrar, hvilka uppbära fullt utvecklade bjälklag i båda våningarna. Por-

talen liksom det midtersta fönsterpartiet i piano nobile inramas med
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rundbågar, burna af mindre pilastrar; här tillämpas med andra ord det

klassiska systemet: en mindre ordning, omfattad af en större. På ett

par af förslagen äro de mindre pilastrarna t. o. m. fördubblade, i följd

hvaraf de små sidofönstren ytterligare sammanklämts.

Vid utförandet har dock detta

troligen befunnits mindre prak-

tiskt; vissa förenklingar ha före-

tagits. Midtrisaliten består nu i

båda våningarna endast af fyra

stora pilastrar samt två små pi-

lastrar, som bära portalens och

midtfönstrets bågar, men deras

kapitäl fortsättas såsom profi-

lerade lister på sidofälten öfver

fönstren. Härigenom åstadkom-

mes en mindre våningsindel-

ning inom själfva midtrisaliten,

hvilket väsentligen bidrager att

framhäfva detta partis själfstän-

diga betydelse. Då dessutom de

på förslagen uttecknade pilast-

rarna på fasadens hörn utbytts

mot lisener — släta i de öfre

våningarna, rusticerade i botten-

våningen— , så är det tydligt,

att midtpartiet framträder så

mycket kraftigare ur den slät-

putsade fasadytan. Under midt-

partiets båge i piano nobile har

insatts en stor kartusch; på sidofälten runda medaljongnischer. Bjälk-

lagen äro höga och väl utbildade. De stora fönstren på ömse sidor om
midtrisaliten äro i bottenvåningen konsolburna samt omfattade med breda

ramar med små öron i de öfre hörnen. I hufvudvåningen ha fönstren

inga särskilda sockelplattor eller konsoler, men väl raka gesimskrön.

Den tredje våningen på den utförda byggnaden saknar fullkomligt

1 1

Forna Tessinska huset vid Skeppsbron. Enligt upp-

mätningsritning af arkitekterna Berlin och Nilsson.
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n8. Fasadritning af Nic. Tessin d. ä. till huset Skeppsbron 20. Nationalmuseum.





119. Fasadritning afNic. Tessin d. ä. till huset Skeppsbron 20. Nationalmuseum.





vertikalindelning; endast hör-

nen äro här betonade med

släta lisener, och därtill äro

de tre midtfönstren höjda med

krönande musselornament.

Själfva våningshöjden synes

dessutom vara något större än

på förslagsritningarna. Som
en motvikt härtill har takge-

simsen utbildats så mycket

kraftigare. Vi äga särskilda

studieteckningar af Tessin till

denna mäktiga »cornicione»,

hvilken består af volutfor-

migt utbildade konsoler, som

på plattor uppbära en tvåle-

dad arkitrav, öfver hvilken

den karnisformigt profilerade

gesimsramen skjuter fram.

Mellan konsolerna sitta kva-

dratiska vindsfönster. Vid ut-

förandet gjordes fönstren nå-

got smalare, konsolerna litet

j_ i r

Forna Tessinska husets fasad mot Brunnsgränd,

mätningsritning, som föregående bild.

Upp-

Planer till första våningen och bottenvåningen i forna

Tessinska huset.

bredare och kraftigare än

på ritningen, och dess-

utom dekorerades de med

små akanthusblad. Vi

känna igen denna kon-

soltyp från riksbanken,

där den förekommer så-

väl under bottenvånin-

gens fönster som i takge-

simsen. Mönstret kan väl

vara hämtadt från något

italienskt gravyrverk.

29 — 132245. Strén, Gamla Stackholm skus. 225



Det verkar onekligen något öfverraskande, att öfver en så kraftig

italiensk kransgesims finna ett ovanligt högt holländskt valmtak i pyra-

midform. Anmärkningsvärdt nog, är det icke uttecknadt på fasadpro-

jekten (som härigenom verka mera enhetliga än uppmätningsritningen),

ett förhållande, som kanske äfven kan ge skäl till undran, om Tessin

verkligen från början haft för afsikt att bygga upp en sådan takpyra-

mid. Sist och slutligen framkallades väl denna takform af praktiska skäl.

Huset hade naturligtvis sin hufvudfasad mot Skeppsbron, men där-

jämte fanns ett synnerligen prydligt behandladt portalparti mot Brunns-

gränden. Det verkar något öfverraskande, att tvenne så monumentalt

utbildade ingångar verkligen ansågos nödvändiga på en så liten bygg-

nad. Fasaden mot gränden var fem hela fönsteraxlar bred (c:a ^me-
ter, mot ii meter på Skeppsbrosidan). Dess horisontalindelning var unge-

fär lika som på hufvudfasaden, med den skillnad att pilastrar saknades.

Anmärkningsvärd är emellertid äfven här sträfvan mot rytmisk fönster-

gruppering, hvarigenom midtpartiet framhäfves. Detta stegras ytterli-

gare genom den ståtliga portalomfattningen, bestående af en dorisk kolonn-

ställning, samt genom den särskilda bekröningen af midtfönstren i de

båda öfre våningarna: i piano nobile krönes fönstret af en segment-

gafvel, på hvilken tvenne putti hålla en stor urna, i den öfre våningen

af ett musselornament. Balkongbalustraden af smidesjärn öfver porta-

lens bjälklag bidrager att sammanlänka det kraftiga kolonnpartiet med de

öfre fönstren. Linjerna ledas uppåt i rytmisk stegring på ett synnerligen

effektivt sätt.

På motsatta sidan vette huset antagligen mot en mindre ljusgård.

Grundplanen var rektangulär, dock med en något sned frontlinje mot

Skeppsbron : den södra sidan var betydligt längre än den fria norra sidan

mot Brunnsgränden. För att undvika sneda vinklar i rummen mot

Skeppsbron gjordes murarna här af delvis ojämn tjocklek. Rumsindel-

ningen synes, att döma af uppmätningsritningarna, erbjudit flera origi-

nella och fängslande drag. Då jag emellertid aldrig själf varit i tillfälle

att se huset invändigt, vill jag här anföra några rader ur arkitekten

Berlins kortfattade text till uppmätningsritningarna: 1

1 Publicerade i Teknisk Tidskrift, häft. 5, 1901, jämte text af arkitekten K. A. Berlin.
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»Invändigt voro dock flera förändringar gjorda (1899). Den lilla»

fina vestibulen, dekorerad med pilasterarkitektur, stod dock orörd. Trots

sin litenhet var den monumentalt anlagd med en främre kvadratisk del,

där taket utgjordes af en stor hålkäl öfver entablementet samt i midten

en liten plafond, omramad af en lagerstaf, samt en lång, smal del, täckt

med tunnhvalf. I fonden af denna under en kartusch var ingången till

trappan, som var en cirkelformig, fribärande spiraltrappa, med en öp-

pen brunn i midten. Alla bottenvåningens rum voro hvälfda efter tidens

sed. Föröfrigt fanns af den ursprungliga dekorationen endast taklisten

i en sal våningen en trappa upp.» Beskrifningen illustreras på ett ut-

märkt sätt af planritningarna, som knappast kräfva några vidare kom-

mentarier. Det monumentala draget var väl mindre att söka i själfva

anläggningen eller plananordningen än i detaljbehandlingen — pilaster-

och hvalfarkitekturen — , som säkerligen nära motsvarade hvad vi i detta

afseende funnit i andra Tessinska byggnadsverk. Särskildt berömd var

den cirkelrunda spiraltrappan, som utgjorde husets enda uppgång. Elers

omnämner den i sin kortfattade uppräkning af de förnämsta husen vid

Skeppsbron. »Till det gamla Totties hus har Nicodemus Tessin gifvit

ritning och är märkvärdigt för sin vindeltrappa » , och han anför dess-

utom vid beskrifningen af Tessinska palatset ett uttalande af hofinten-

denten Tham (i hans Resa till Stockholm 1796) rörande en vindeltrappa

i palatset: »Denna skruftrappa, hvilken är utan kärna eller understöd

och bär sig endast genom spänning, var så mycket mera värdig att

användas i Tessinska huset, som gamle Tessin själf ordonnerade en

sådan af sten i Tottieska huset vid Skeppsbron.»

Det är icke osannolikt, att Tessin fått idéen till denna trappanlägg-

ning från Vignolas Caprarolaslott, eller möjligen från Palazzo Barbe-

rini i Rom. Båda byggnaderna innehålla spiraltrappor af ofvan antydd

konstruktion, och från båda dessa byggnadsverk har ju Tessin äfven

lånat andra karakteristiska drag. Äfven en och annan detalj i öfrigt på

denna byggnad kan möjligen vara formad efter italienska mönster; sär-

skildt i fråga om den monumentala takgesimsen ligger en sådan förmodan

nära till hands. Takgesimser med volutkonsoler af den typ Tessin an-

vänder äro icke ovanliga på italienska palats från slutet af 1500-talet,

men det är att märka, att metopplattorna pläga utfyllas med ornament,



aldrig med fönster såsom på Tessins byggnader. Förändringen fram-

tvingades säkerligen af praktiska skäl: den erbjöd ju en god utväg att

s. a. s. cachera vindsvåningen och ge byggnaden en monumental afslutning

trots denna. Det lyckades på riksbanken bättre än på det Tessinska huset.

Hvad beträffar fasadens öfriga inde-

lade element, våningsgördlarna, pila-

sterordningarna, portal- och fönster-

omfattningarna o. s. v., så kunna de

visserligen äfven förses med italiensk

ursprungsbeteckning, men de äro an-

vända på ett sätt, som ger dem en helt

och hållet oitaliensk prägel. Helhets-

kompositionen är öfvervägande hol-

ländsk — de ursprungligen italienska

motiv, som ingå i den, framträda till

större delen i holländsk öfversättning.

Vi ha redan tidigare haft tillfälle att

framhålla de allmänna beröringspunk-

terna mellan en del af de smala Skepps-

brohusen och holländska borgarhus

från medlet af 1 6oo-talet, därvid beto-

nande de naturliga förutsättningarna för

holländskt färgad arkitektur i Stock-

holm. Tessin har icke kunnat förblifva

oberörd af den allmänna tidsströmnin-

gen. Tvärtom synes han med särskildt

intresse arbetat sig in i den holländska

arkitekturen — troligen redan under

sin resa genom Holland — och förstått

att tillämpa dess kompositionsprinciper och dekorationsmotiv på ett sätt,

som utan att kunna betecknas såsom direkt efterhärmning gör full rätt-

visa åt förebilderna. Man kan exempelvis i Philip Vingboons' gravyr-

verk framleta mer än en fasad, som visar rätt nära frändskap med det

Tessinska husets. Vi afbilda såsom exempel en pilasterfasad i två vå-

ningar jämte två mezzaniner. Våningsindelningen är alltså här något
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afvikande, men pilastrarnas användning, midtrisalitens svaga betoning,

portalmotivet, det höga taket m. m. bidraga att framkalla en effekt icke

olik den af Tessins hus. Anmärkningsvärdt är föröfrigt, att Vingboons

i detta fall utelämnat den vanliga frontonen öfver midtpartiet.

På ett annat af Vingboons' hus finner man ett portalparti, som
tämligen nära mot-

svarar den vackra

kolonnportal jämte

krönande balkong

och midtfönster, som
Tessin komponera-

de på sitt hus mot

Brunnsgränden.

Helhetskompositio-

nen är i båda fallen

densamma; olikhe-

terna ligga i de-

taljernas utförande

samt i den något till-

fälliga omständig-

heten, att de två putti

stigit ned från gaf-

veln och tagit posto

på balkongräcket.

Härmed vill jag in-

galunda påstå, att

Tessin särskildt stu-

derat Vingboons' ar-

beten; de må endast tjäna såsom exponenter för den allmänna stilrikt-

ningen inom dåtida holländsk borgararkitektur. Tessins mindre bygg-
nader i Stockholm bilda en parallellföreteelse till denna holländska arki-

tektur, ehuru delvis med en något starkare och lifligare italiensk färg-

läggning. Hade vi tillfälle att jämföra de Tessinska byggnadernas
inre arkitektur med de holländska borgarhusens, så skulle vi säkerligen

finna, att hän exempelvis i trappanläggningar, vestibuler och dylikt när-

Portal från ett hus af Philip

Vingboons.
Portal på det forna Tessin-

ska huset.
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mare ansluter sig till italienska mönster än holländarna i allmänhet

gjorde.

I det Stjernmarckska huset (Skeppsbron 36), som äfven torde få

hänföras till Tessin, har han i fasadbehandlingen ännu tydligare betonat

den italianiserande tendensen. Kompositionen är enklare och spatiösare:

fönstren ha mera utrymme mellan pilastrarna och afslutas (så när som

på de två sidofönstren i öfversta våningen) med italienska gaflar och krön.

Vindsvåningen är utesluten. I stället är införd en mezzanin öfver botten-

våningen, hvilken i hög grad ökar det italienska tycket. Konstnären har

här nöjt sig med mindre dekoration. Fasadens system åskådliggör på

ett klart och enhetligt sätt den tektoniska stommen. Därigenom har han

också kommit närmare de ursprungliga klassiska mönstren. Byggnadens

helhetsform och icke minst den mycket smala och utdragna grundpla-

nen, utan något egentligt gårdsparti, äro dock föga italienska. I dessa

afseenden var det tydligen mycket svårt, knappast möjligt, att frångå

de holländska mönstren.

Det har säkerligen icke kunnat undgå någon, som följt den före-

gående framställningen, att vi för att belysa de olika stiltendenser och

motiv, som mött oss vid studium af de Tessinska byggaderna i Stock-

holm, nödgats göra utvikningar såväl till Frankrike och Italien som till

Holland. Utan svårighet hade äfven parallella företeelser kunnat påpekas

i Tyskland och England: en Inigo Jones, exempelvis, saknar icke be-

röringspunkter med den gamle Tessin. Men det har icke varit vår afsikt

att sträfva till någon fullständig öfversikt af den samtida europeiska

arkitekturen, endast att visa huru Tessin upptager vissa karakteristiska

stilströmningar, som tydligast utpräglats i de ofvannämnda länderna.

Vill man använda ett slagord om honom, så kan man med skäl kalla

honom eklektiker. Men därvid är att märka, att den samtida arkitekturen

i de protestantiska länderna då öfverhufvud gick i eklekticismens tecken.

Med stöd af den Palladianska klassicismen framträdde i dessa länder —
främst Holland och England — en bestämd reaktion mot den senare

barockarkitekturens måleriska oro, spänning och svulst, en med- eller

omedveten opposition mot denna prålande och lidelsefulla konst, som allt

mer och mer gick i den katolska kyrkans, främst jesuiternas, ledband.

Undantagen bekräfta egentligen endast regeln. De italienska motiv och
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stildrag, som vi möta hos Tessin och hos samtida ledande arkitekter i

Holland och England, äro i regel starkt klassicistiskt färgade, lånade från

Palladio eller från de tidigare romerska barockarkitekterna (af Vignolas

och Giacomo della Portas generation), för hvilka ännu antiken på det

stora hela taget bildade ett rättesnöre.

Den gamle Tessin var öfverhufvud till hela sin läggning påfallande

torr och korrekt. Man tycker sig ofta spåra ingeniören och topografen

bakom arkitekten, man måste nästan förvåna sig öfver att hans form-

språk visar så ringa omväxling, hans kompositioner så konstanta typer.

De utländska motiv han upptagit få icke mera lif, mera färg och fart

i hans verk än de fått på annat håll. Tvärtom, de dämpas och bearbetas

vanligen i riktning af större enkelhet. Vid en sådan bearbetning spelade

emellertid äfven andra än de rent konstnärliga synpunkterna ofta en af-

görande roll. Vi måste komma ihåg, att de ekonomiska resurser, som

stodo till buds vid de Tessinska byggnaderna, ofta voro jämförelsevis

begränsade och tillgången på ädlare byggnadsmaterial var sannolikt

sämre då än nu. I allmänhet använde man här i Stockholm, äfven då

det var fråga om verkliga monumentalanläggningar, puts och målning

i stor utsträckning såsom ersättning för sandsten och marmor. Endast

en och annan portal samt fönsteromfattningarna på riksbanken och på

ett och annat särskildt förnämt privathus gjordes af sandsten. I detta

afseende bildade det Tessinska huset ett viktigt undantag, i det att alla

de dekorativa och indelande lederna där voro af natursten. — Känslan

för själfva materialets konstnärliga betydelse synes öfverhufvud icke varit

så stark då för tiden som i våra dagar. Endast de allra förmögnaste

byggherrarna, såsom Carl Gustaf Wrangel och Gustaf Otto Stenbock,

kostade på sig italiensk marmor till kolonner och spiselomfattningar;

eljest nöjde man sig med en eller annan sandstensspis och i öfrigt tegel,

som öfverdrogs med puts i mer eller mindre lyckad imitation af ädlare

material.

Arkitekten fick göra hvad han kunde af den föreliggande situationen

— och då det knappast är möjligt för oss att i fråga om de särskilda

byggnadsverken känna alla de praktiska faktorer, som haft ett visst

inflytande på sakens utveckling, är det äfven svårt att alltid göra mä-

staren full rättvisa. En af Tessins mest anmärkningsvärda förtjänster
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synes emellertid varit en högt utvecklad ackomodationsförmåga. Han
är ingen principryttare eller schablonmästare, som rigoröst tillämpar

vissa inlärda, ståtliga motiv utan hänsyn till deras lämplighet i hvarje

särskildt fall. Hans verksamhet är klassicistiskt färgad utan att vara

ett spår akademisk. Så bunden han än var vid de antika kolonnord-

ningarna och vissa gängse typer för portaler, fönster o. dyl., så undviker

han dock sorgfälligt att använda dem såsom meningslös dekoration

utan samband med respektive byggnadsdelars tektoniska funktion. I

flertalet af hans större byggnadsverk återkomma ju de klassiska motiven

— kolonn- eller pilasterordningar med fullständigt utvecklade bjälklag,

blinda eller öppna arkadbågar med profilerade arkivolter, rundbågs-

nischer och medaljongnischer, segmentgaflar och triangelgaflar, för att

blott nämna det vanligaste— men alltid väl afvägda i förhållande till

rummets eller murytans allmänna proportioner. Han kan framkalla

monumentala effekter utan att göra våld på själfva uppgiften eller det

praktiska ändamålet med byggnaden. En sådan förmåga får säkerligen

räknas till de i konstnärligt afseende värdefullaste och i främsta rummet

tillskrifvas hans ovanligt säkra proportionskänsla. Den arkitektektur,

som vuxit upp genom en mer eller mindre direkt befruktning från den

klassiska konsten, har ju alltid i främsta rummet tagit sig uttryck i ett

väl genomarbetadt proportionssystem, en betonad sträfvan att så vidt

möjligt gestalta byggnaderna efter enhetligt genomförda måttprinciper.

I hvad mån Tessin lyckats förverkliga detta, vågar jag icke afgöra, ty

det kräfver mätningar och beräkningar, som jag icke varit i tillfälle att

utföra, men den fundamentala principen i antydd riktning spåras tydligt

i hans verk. Det är den, som, allmänt taladt, adlar dem och ger dem

en klassisk prägel. Den nådde dock aldrig en så rik utveckling hos

den gamle Tessin som hos hans son.

Alla de Tessinska byggnader och palats, som i det föregående när-

mare skildrats, ingå såsom karakteristiska element i Stockholms stads-

bild. Flere af dem sätta mera än andra hus prägel på de stadspartier

till hvilka de höra. I huru hög grad bidraga ej det Wrangelska och
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det Stenbockska palatset att ge en bestämd arkitektonisk karaktär åt

Riddarholmen, det Bondeska palatset åt Riddarhustorget, det Bååtska åt

Blasieholmen, riksbanken åt Järntorget, de Tessinska husen åt Skepps-

bron? Huru mycket mera var icke detta förhållande blott för några

tiotal år sedan, innan allehanda tillbyggnader och moderna hus trängt

sig så nära in på dem? Då, ännu mera än nu, utgjorde de de väsentli-

gaste elementen i den arkitektoniska helhetsbilden, och det var säkerli-

gen äfven då lättare än i våra dagar att iakttaga deras mer eller mindre

direkta återspeglingar och inflytelser i senare byggnader. Numera är

så mycket af detta gamla förstördt, ombyggdt och vandaliseradt, att hel-

hetsintrycket knappast längre inställer sig, om icke fantasien kommer
till hjälp. Men väl torde det stå klart för en hvar med någon känsla

för arkitekturens stämningsvärden och psykologiska innehåll, att de Tes-

sinska byggnaderna i Stockholm, äfven i sitt stympade skick, repre-

sentera en ovärderlig skatt af nationell kulturblomstring: de väcka de

starkaste och stoltaste minnen från forna dagar, de bära vittne om
Sveriges storhetstid icke blott inom politiken utan äfven inom byggnads-

konsten.

30 — 111345. Sirén, Gamla Stockkelntshus. 233



BILAGOR RÖRANDE NICODEMUS TESSIN D.Ä:S
KARRIÄR OCH HANS BYGGNADER FÖR

EGET BEHOF.

(Riksregistraturet 1646. RA.)

Fulmacht för Nicodemus Tessin att wara Architec-

teyr och Byggemästare.

Wij Christina etc. giöre witterligit att efftersom Byggemästaren Simon de la Vallée

är för någon tijdh sedan dödh blefwen, och Wij om samme vacerande tienst och platz medh
een annan persohn till att ersättia, hafwe tilbetrodt och förordnat, effter som Wij här medh
och i krafft af detta Wårt öpne bref tillbetroo och förordne, Ehrligh och Försichtigh Nico-

demus Tessin, att wara Wår Architecteur och Byggemästare, och såsom han först och fremst

skall wara förplichtadt att wara Oss och Sweriges Crono huldh, trogen och rättrådigh,

Wårt och Rijkzens gagn och bästa altidh troligen sökia och befordra, skada och förderf,

dher han sådant förnimmer, i tijdh tillkänna gifwa, och effter yttersta förmögenheet hielpa

till att afwäria och förhindra; Så skall och hans ämbete enkannerligen dher uthi bestå, att

när Wij finne godt antingen någon gammal bygning att låta renovera eller någon ny att

begynna, han då där öfwer icke allenast skall författa desseinen, uthan och sedan förord-

ningen är giordt, wara der öfwer personligen tilstädes, att leggia der handen wedh, gif-

wandes timbermännen, muremästarne och andre, som der på arbeta skole, een rätt anled-

ning, huru dhe wärket företaga och fullborda skole; och eliest hwadh mehra honom uthi

sådane och andre saker, som detta hans ämbete angår, kan befalt och pålagdt blifwa, altidh

låta sigh wara anlägit medh högsta och största flijt i acht taga och förrätta; in summa
sigh vthi alla måtto så förhålla, som een trogen och rätrådigh tienare ägnar och bör, och

han för Gudh, Oss och Wåre erligh män tryggeligen will och kan answara. Och på det

han detta sitt ämbete deste bättre må kunna förestå och förrätta; ty unne och efterlåte

wij honom till årligh lön och underhåldh, Femhundrade Rijkzdaler eller Siuhundrade femptijo

daler Sölfwer mynt, hwilcke honom uthur wår Räntekammar skole tilstälte och lefwererade

warda. Här alle som detta angår wete sigh att effterrätta, Till yttermera wisso etc. Datum

Stockholm den 9 Februarius A:o 1646

CHRISTINA.

Anders Gyldenklou.
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(Bref till Axel Oxenstierna. RA.)

HOCHWOLLGEBORNER GRAFF, GNÄDIGER HERR etc.

Ewer Hochgrefl. Excellentz mit diesem meinem unterthänigstem schreiben anzuge-

langen habe ich nicht unterlassen können, dass nach dem ich meine reise durch Teutsch-

landt undt weiter biss hier in Rom verbracht woselbst ich mich beij dritte halb monat auf-

gehalten auch selbe Stadt, neben andern auf dieser reise, so viel möglich besehen, auch

noch hinfuro meinen fleiss thuen werde. Ob nuhn woll ich unterschiedene feine gebeuvv

gesehen, scheinet es doch dass von manchem offt ein mehres gemacht wirdt alss es an

ihme selber ist, den man nuhr hie undt da etwan ein wolgemacht stuck in irgendt einem

Pallatzio findet, von dem dass gantze gebeuw den ruhm bekompt. Sonsten seindt die Pal-

latzia alhier meistentheils sehr gross undt kostbahr erbauwet, gezieret mit vielen statuen

undt gemälten, dergegen aber die geringeren oder burger heiiser, auch so schlecht, alss ich

sie an keinem orthe gefunden. Dass beste, so ich in diesem lande finde, seindt diegebeuwde

der Alten, so viel noch von denselben verhanden, undt dan die Kirchen, woran man dan

viel schöne werck sieht. Wie auch ist die materia undt des ländes ahrt alhier treflich gudt

vndt bequem, also dass es unmöglich an andern örtern, so weiter gegen Norden, also zu

bauwen; den ich diesen gantzen winter in Rom keinen schne gesehen. Darzu laufen die

Fontänen beijdes winter undt sommer, deren dan alhier trefflich viel verhanden wie dan

eine neulich gemacht, welche auf dem Platz, Navona genandt, stehet, so gleich einem

felsen mit vier gewaltigh grossen statuen von weisen marbell neben einem alten undt zim-

lich hohen Obelisco oben dar auf, welche zu sehen wiirdigh.
1

In Ihren garten aber ist dass

vorneraste die grotten, fontainen, statuen undt alleen von Zypressbeumen, welches allés sich

an anderen örthern so nicht thuen lasset. Inneligenden abriss auf dass lusthauss zu Bergshammer

habe ich alhier verfertiget, Ewer hochgrefl. Excelhce unterthänigh bittendt, diese meine geringe

arbeit sich gnädigh gefallen zu lassen. Undt wie woll ich zwar zuvor auf bemeltes hauss etwass

verfertiget, deucht mir doch dieses bequemer undt von ohngefehr gleichem kosten zu sein, die

wohnungen seindt mehrentheil mit dem vorigen gleich, allein ist das doch etwass besser pro-

portioniret, damit es nicht gar zu hoch seij, undt seindt desswegen auf den seijten in der oberen

wohnungh zwene kleine altanen gemacht. Die grösse der wohnungen ist neben dem mass auch

darbeij geschrieben, wie den auch die Fazziata solches mit mehrern aussweiset, undt von es

Ewer hochgrefl. Excelhe gnädich belieben möchte den bauw so länge zu verschieben, biss mir

Gott wiederumb zuriick helfen wiirde, wolte ich den selben so viel möglich mit fleiss be-

fordern helfen, damit allés recht undt woll gemacht wiirde, welches dan, wan allés beij der

handt, desto geschwinder könte verfertiget werden. Unterdessen ist an Ewere Hochgrefliche

Excelhe nochmahlen mein unterthänigstes bitten, nach dem ich vernommen, dass auf die

Ewer Excell. gnädich bewuste anweisungh, wegen sehl. Abraham Wijnandts verlohrenen

giitter im Sundt, noch nichtes wurckliches erfolget, dieselbe gnädich belieben möchten, noch

mahlen in der Königl. Cammer, dero gnädigstem versprechen nach, so viel zu vermögen,

dass die so lang verhoffte zahlungh erfolgen möchte, undt ich in meinem abwesen nicht

hiilfloss gelassen wiirde. Undt wie woll Ewer hochgrefl. Excelhe hohe gnade, gegen mich

alss dero unwiirdigen diener, vielveltigh undt gnädigst erwiesen, ich ohne dass nicht gnuch-

sam zu riihmen, viel weiniger zu verdienen weiss, gelebe ich doch der unterthänigsten zu-

1 De fyra flodgudarnas brunn efter Berninis utkast.
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versicht, Ewer hochgrefl. Excell. werden in meinem abvvesen mich hinferner dero gnade

undt hiilfe geniesen lassen, alss dero, negst Gott, ich vor mein wolfardt unterthänigst zu

dancken schiildigh, Ewer Excelhe nochmahlen unterthänig bittent die selbe gnädigh geruhen

dieses mein geringes schreiben in gnaden zu vermerken, wie auch mein undt der meinigen

gnädiger herr zu sein undt verbleiben, Ewer hochgrefl. Excelhe sampt dero hochgrefl. familien

hiemit in gottes gnädige obacht zu langhem leben undt bestendiger gesundtheit, mich

aber in dero hohe gnade unterthänigst empfehlendt,

Ewer Hochgrefl. Excellentz

Datum Romae den 5 unterthänigster undt schuldigst-

februarij A:o 1652. gehorsamster treuwer diener

Nicodemns Tessin.

(Stockholms stads registratur pro anno 1661. Rådh. A.)

Fastebreef for Architecten Nicodemus Thessin uppå

en tompt wed Konungzgatun belägen.

Wij Borgmestare och Rådh i den Kongl. Residence och hufwudstad Stockholm, giöre

här medh för allom, som detta wårt öpne breef i hender förekomma, see eller höra läsas, kun-

nogt och wetterligit, att såsom för någon tijdh sedan een twist hafwer sig yppat emellan

ährlig och förståndig Hans Kohlmeter, Borgare och förnemblig Handelsman här i Staden,

och Architecten ährlig, konstrijke och wälförfaren Nicodemus Thessin; i det framledne Råd-

mannens sal. Michiel Abrahamsons effterlåtne Enkia emot någon skulldz afbetahlningh,

hafwer öfwerdragit wälbe:te Hans Kohlmeter en tompt, belägen wästan till wed Konungz-

gatun, och således emot Lag förbijgådt bem:te Thessin, som närmaste bördesman, på sin

k: hustrus wägnar, hwilken samma tompt inlöösa wille. Hwaruppå är händt att Rätten

effter föregången Action d. 17 Decembris A:o 1660 är worden förorsakat parterna medh
een domb åtskillia, förmedelst hwilken wälbem:te Nicodemus Thessin samma tompt på

sin k: hustrus wägnar erkännes berättigat inbörda, alldenstundh hans k: hustru är sal.

Christian Vilshusens hustrus rätta moorsyster, ifrån hwilken denna strijdige tompt gången

war: Altså och ändock merbem:te Hans Kohlmeter emoth berörde domb i rättan tijdh in-

lagdt wadepenningar, hafwer han lijkwäll actionen descrerat, och inlåtit sig uthi wänlig

afhandling medh meer och wälb:te Thessin, updragandes honom effter föreskrefne dombs

innehålld ofwanbem:te tompt, som håller uthi bredden wed Konungzgatun ifrån Stoorkyrkiones

lille Korsswärkzhuus på Norre sijdan, och Söder till sal. Jochim Schultz arfwingars huus

tiugu och twå alnar, vthi längden på Norre sijdan ifrån Konungsgatun och neder till sal.

Johan Hoppes arfwingars huus tiugu sex alnar och tollf tummar. Uthi längden på Södre

sijdan ifrån gatun och neder till Hoppes huus-lineom tiugu och sex alnar. Uthi bredden på

nedre sijdan ifrån Staffan Tunnebindares korswärckzhuus, och Söder till sahl. Jochim Schultz

arfwingars huus tiugu alnar och tree tummar, effter det så giorde dessein och fattade planta,

för Ellofwa hundrade dahlrr enckelt kopperrmt hwilken Summa offtabemrte Kohlmeter för

berörde Tompt till sal. Michiel Abramsons Enkia uthlagdt och betalt hadhe. Och såsom

honom den nu igen till fullo nöije den sidste penning med den förste af Architecten Thessin
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restituerat och igen lefwererat war, ty afhende han sigh, sine barn och effterkommande

arfwingar, så födde, som ofödde, merbemrte tompt i längd och bredd som föreskrifwit ståår,

med alla des frij och rättigheeter, och tillägnade offtabem:te Nicodemo Thessin, hans k:

hustru, barn och arfwingar, att niuta, bruka, behålla, försällia eller besittia som sin och

deras wällfågne fäste och oklandrade egendomb nu och ewerdeligen. Hwaruppå kiöparen

uthi sittiande Rätten uplade frijskilling effter Lagh, och blef således denna athandling, och

uprättade transport till större wiss- och säkerheet medh Stadzens Fasta confirmerat och

bekräfftat, som skedt är i Stockholm den tiugufiärde dagh uthi Aprilis månadh åhr effter

Christi bördh Ettusend .Sexhundrade på det Sextijonde och första.

(Stockholms stads registratur pro anno 1668. Rådh. A.)

Fastebref för Rådman Nicodemij Tessin uppå en

tompt i Brunsgränden.

Wij Borgmestare och Rådh uthi den Kongl. Residentz och hufwudh staden Stock- Den 23 decem-

holm, giöre härmedh witterligit för allom dem som detta wårt öpne breef i händer förekomma,
her 1668

höra eller läsandes warda, att wij uppå dragande kall och Stadzens wägnar hafwe uplåtit

och såldt Rådmannen härsammastedes Ehrebohren, Wällachfcdt och Wällförståndigh H.

Nicodemus Tessin till frij och egen grundh en stadzens tompt, uthi stadzens östre deel

och Brunsgränden belägen, den Stadzens victualie wågh nu står uppå, hållandes uthi

bredden widh Skepsbroon aderton alnar, och uppå Wästre sijdan in uthi tompten, sexton

alnar och tree qvartar, uthi längden på Norre sijdan widh Brunsgränden tiugu siu och

en fierdedelz alnar, och på Södre sijdan tiugu siu och en ottendeelz alnar, tillsamman fyra

hundrade och sextijo qvadrat alnar effter Stadz Ingenieurens wällacht. Hindrick de la

Valles der på giorde designation d. 10 Octobrr nästförledne för Ottahundrade daler Sölf:r m:tt.

Och emedan wällbermte H. Rådmannen Nicodemus Tessin berörde summa af Ottahundrade

daler sölf:r m:tt, den sidsta peningh medh den första till fullo nögo uthi Stadzens Cassa

ehrlagt och betalt hafwer, som Casseurens qwittance daterat d. 3 hujus Mensis et Anni

uthwijsar; då afhende wij för oss och wåre effterkommande stadenom ofwantalde tompt

i längdh och bredd som föreskrifwit står, medh dess åbygnadt, och henne tillägne mehr-

vvällbenre Rådmannen H. Nicodemo Tessin, hans k: hustru, barn och erfwingar, så födde

som ofödde, att niuta, bruka, bebyggia, och der medh disponera giöra och låta som medh
all annor sin och deres wäll och laghfågne egendom, qwitt, fritt och oklandratt nu och

evvärdeligen. Till yttermehra wisso hafwe wij detta medh wår Stadz wahnl. insegell con-

firmerat och bekrefftat.

(Stockholms stads registratur pro anno 1669. Rådh. A.)

Rådmannen H:r Nicodimus Thessins Fastebreff.

Wij Borgmästere och Rådh uthi den Kongl. Residentz och hufwudh staden Stock- Den 12 juli

holm, giöre her med witterligit att såsom med Hans Excelktz Rijkz Rådet och Öfwerståt- 1

hållarens högh wälborne herr Axell Sparres minne, consens och samtycko d. 29 Martij

innewarande åhrs fullkommeligen blef resolverat dett Rådhmannen hersammestädes, ehre-

237



boren wällachtat och wällbetrodde H:r Nicodemus Tessiri till frij och egen grundh skulle

få kiöpa en stadzens tompt östan till nederst wijdh Brunsgränden belägen, uppå hwillken

victualie wågen nu står, alltså hafwe wij och uppå dragande kall och Stadzens wägnar up-

låtit och såldt, som wij och i detta wårt öpna brefz kraft uplåte och sällie wälbem:te Hrr

Rådmannen Tessin samma tompt, hållandes uthi Bredden wijdh Skepsbroen ifrån hörnet

uthi berörd brunsgränd intill Casseurens Hindrich Falkenbergz huus wäster uth innanföre,

trettijo och tre alnar och tre qwarter, sedan derifrån norr uth till sahl. Anthon Cleophas

Enkias huus fyra alnar och baakom hennes huus sex och en åttondeels alnar, men wijdh

merbemelte Enkias huus neder till Brunsgränden tolf allnar och ett qwarter och ifrån samma
huus wijdh Brunsgränden neder åt Skeps Bron tiugu och en fierdels alnar; tillsamman fyra-

hundrade ottijo sex och nijo sextondels quadrat alnar, med des åbyggnadt för åtta hun-

drade nijotijo och tree daler Söllf:r mynt; doch med sådan Conditioner och Willkor som
Rådmannen sielf af egit bewåg emot sine granner sigh utlåtit och förklarat hafwer: att

han torde dråp- och snöö glåpet genom ett lijtet hwalf skall afleeda ifrån Sahl. Anthon Cleo-

phas änkias huus wijdh dett lille quadrate rummet; jämbwäll så laga genom pålande eller

annor hans lagningh hennes huus ingen skada tillfogat warder, och att hon samt sahl. Daniel

Hindrichsons erfwingar sinne fönster och liuus uthi berörde lille quadrate rum behålla etc.

hwillke fönster lijkwäll således skole disponeras och lagas, att icke derigenom i nedre rummet

någon orenligheet kastas, eller man någon nedersicht sammestädes hafwa må, till Rådh-

mannens prsejudice och förfångh. Så skall och den dören hwillken, sahl. Daniel Hindrich-

sons erfwingar uthi åftaberörde lille rum her till haft hafwe, aldeles tillstängias och igen

muuras, effter som der ingen rättigheet till samme dör och uthgång kunnat bewijsa. Och
alldenstund Rådmannen H:r Nicodemus Tessin uppå desse Conditioner förberörde Summa
Ottahundrade Nijotijo och tree daler Sölf:r mynt den sidste pening med den förste

.

uthi Stadzens Cassa lefwererat och betalt hafwer som Casseurens quittence af den 7 Maij

näst förledne uthwijsar; fördenskull afhende wij för oss och wåre efterkommande Stadenom

ofwanstälde tompt och åbygnadt och henne tillägne H:r Rådmannen Nicodemus Tessin,

hans k: hustru, barn och erfwingar, så födde som ofödde, att niuta, bruuka, bebyggia, be-

sittia, och der med disponera, giöra och låta som med all annor sin och deras wäll och

lagfågne egendomb, qwitt fritt och oklandrat nu och i tillkommande tijder ewardeligen.

Till yttermera wijsso hafwe wij detta med stadzens wanlige insegle confirmerat och be-

kräftat. Ahr efter wårs Herres och Frällsares nåderijka föddelse Etttusende Sexhundrade

på dett Sextijonde och Nijonde.

(Tessinska bref. Eriksbergsarkivet.)

DURCHLEUCHTIGSTE GROSSMÄCHTIGSTE KÖNIGIN, ALLER GNÄDIGSTE
KÖNIGIN UND FRAW.

Weiln es sich nunmehr anlesset alls wan nach dess Allerhöchsten belieben, dass ende

meines lebens sich nahet, dass ich also Ewer Königl. Maij:t Gnädieges angesicht alhier wol

nicht mehr schauen werde, alls habe ich noch in meiner höchsten schwacheit mich unter-

nehmen wollen, Ewer Königl. Maijrt fur die mir und die meiniegen allezeit erwiesene hohe

Königl. Genade, allerdemuthigst dank zu sägen, wiinsch auch dass meine geringe dienste,
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zu Ewer Königl. Maij:t Gnädigsten gefallen möchten gewesen sein, es aber etwas versehen

wehre, welches doch nicht auss böser intention hergeriihret mich aller Gnädigst verzeijhen,

danebenst bitte ich alleruntterthänigst Ewer Königl. Maij:t geruhen doch aller Gnädigst

meiner frawen und sohn, hinfuhro in dero Königl. Gnade und Protection zu nehmen.

Und ob ich zwar in dieser welt, geluckliechen gewesen in dehme ich die ehre ge-

habt iiber 40 Jahren in Königliechen diensten emploijret zu werden, allss erstlichen beij

Ihre Maijrt die Königin Christina, wie auch beij Ewer Königl. Maij:t hochsehl. Herren

den Glorwiirdigsten König, alls auch beij Ewer Königl. Maij:t selbsten, sambt dero Herren

Sohn, meinem Aller Gnädigsten König und Herren, mich auch in aller dieser zeit auffs

höchste nach eussersten vermögen bemiihet und angelegen sein lassen, dass meine geringe

dienste zu meiner Allerhöchsten Obrigkeit Gnädigsten Contentement auch zu dess Reichs

nutzen, und zu untterschiedliecher vornehmer Herren Commodität gereichen möchte. Dessen

ohngeachtet habe ich in so viellen jahren fur die meiniegen nichts eriibriegen können, son-

dern muss sie mit grosse betriibnus in einen schlechten zustandt sitzen lassen, sintemahlen

alle dass ieniege wass ich eriibriegen können, auch dass hauss welches ich fur mich gebauet,

habe ich zur notturfftiegen untterhalt verkauffen und mit anwenden mussen. Dass es also

meiner Frawen und Sohn schwer fallen wirdt, mich ehrliechen zur erde zu bestettiegen,

viel weinieger dass sie was zu einen nöthiegen untterhalt vorbehalten können, da ich doch

ohne ruhme zu melden, nie einiege debouch oder uppiges leben gefuhret habe. Solte nur

aller Gnädigste Königin beij so gestalten zustandt, die meiniegen gegen allés vermuthen

in durfftigkeit besitzen bleiben, so wurde solches gewiss nach sich ziehen, dass alle rechte

kunstergebene sich dieses hochlöblichen Königreichs, da die Kunste nun, in etzlieche jahren,

so einen gutten anfang genommen, wieder entfernet wiirden, alldieweilln ein je[d]weder an

der meiniegen schlechten zustand sich spiegelen und keine hoffnung haben solte beij solchen

lohn als ich gehabt, an diesen teiiren orth zu subsistiren.

Dero halben dan Aller Gnädigste Königin gelanget in meinem letzten, und mit seufft-

zen an Ewer Königl. Maij:t meine Allerdemuthigste bitte Sie gedencken doch meines Weibs

und Sohns in Gnaden, und thun nach Ihrer hohen Königl. Milde und gutte, beij Ihren Herr

Sohn, Meinen Aller Gnädigsten König, die Fraw Miitterlieche befordrung, die gewiss wirdt

erhöret werden, dass Seiner Maij:t meine hintterlassene, doch mit etwass zu deren untter-

haltung in Genaden ansehen mögen, auch dass Ihnen, die gage von einiege jahren, welche

Seine Königl. Maij:t mich Aller Gnädigst verordnet und mich noch restiren, an die mei-

niegen auff dass förderlichste ohne weittern auffenhalt möge gelieffert werden. Ingleichen

dass die possession von dass kleine landtguth in Pommeren, welches mich von erbs wegen

zukombt, wie die documenten aussweissen, wor von ich auch anfängliechen die possession

weinig jahren gehabt aber nach der zeit darvon entwendet worden, all ist es schon fur es

langen jahren von der Königin Christina Gnädigst bewillieget, auch von Ewer Königl.

Maij.t und der dahmahliegen Königl. Regierung confirmiret worden, nun doch den mei-

niegen eingeraumet werde, auff dass Sie also die frucht wurckliechen darvon geniessen

mögen.

Ich hoffe Ewer Königl. Maij:t werden meine letzte seufftzer erhören den es wirdt zu

Ewer Maij:t Eigen Ruhm gedeijen, dass Sie sich Ihres getreiien dieners annehmen, auch

wirdt es alle kunstliebende animiren, die ehre zu suchen, Ewer Königl. Maij:t und
Meinem aller Gnädigsten König und Herren aller untterthänigst zu dienen. Meine Frawe
wirdt fur Ewer Königl. Maij:t stetich seufftzen und betten, und mein Sohn der darumb
auss ist umb sich capabel zu machen Ewer Königl. Maij:t und seinen aller Gnädigsten
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König aller demiithigst auff zu warten, wirdt sich die Zeit seines lebens befliessiegen, die

ehre zu suchen, Ewer Königl. Maij:tt alleruntterthänigst und getreii zu dienen.

Aller Gnädigste Königin, verzeijhet mir doch, dass ich meine letzte kräffte anwende

Ewer Maij:t mit so viel schreiben zu incommodiren. Meine schuldigste dancksagung und

die noth hat mich angereitzet, weiln aber meine schwacheit uberhandt nimbt, so kan ich

nicht mehr dictiren, sondern schliessliechen, wunsche ich Ewer Königl. Maij:t alle hohe

Königl. Geluckseligkeit, und dass Sie die jahr erreichen, dass Sie Ihres Herren Sohns

kunfftiege kinders kinder mitt freuden sehen und erleben mögen, hiemit scheide ich in

tieffester demuth, von

Ewer Königl. Maij:tt

Als der biss in der todt allergehorsambster, treuge-

wesener und nun sterbender untterthan

Nicodemus Tessin.
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TILLÄGG OCH RÄTTELSER:

Sid. 24— 25. Rörande Leijonstedtska huset bör tilläggas, att ritningar i Stockholms stads

byggnadsnämnds arkiv från åren 1786 och 1793 visa, att husets västra flygel till- (eller om-)

byggts senare. Tydligen har den dock ingått i den ursprungliga planen. Gårdspaviljongerna

hafva äfven senare tillfogats; tidigare fanns här endast en mur med port mot gatan.

Sid. 28, rad 1, står: 1696, bör vara: 1693.






